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Abstract  
Purpose: The “Blue Ocean Strategy” refers to the creation of new markets identified by no 

competition. This study highlights how five big Swedish corporations actively work to create 

new markets, resist competition on the existent market and if environmental work is seen as a 

competitive advantage, and thereby create a strengthened market position.  

Method: The study uses an inductive approach with qualitative interviews. The work is based 

on thorough interviews with corporate leaders from five big Swedish corporations; Alfa 

Laval, Assa Abloy, Inwido, Lindab and Tetra Pak. The study takes a hermeneutic approach in 

which interpretation becomes central.  

Result and conclusion: The result of the study shows that only few corporations work to 

create a new market or “Blue Ocean”. The focus of the studied corporations is to maintain 

their current market shares and to win new market shares on already existing markets. Their 

focus is also to expand into more geographical areas. The study describes how the 

corporations work with both overall cost leadership and at the same time with differentiation 

of their products. All corporations work with innovation, which creates possibilities to 

distinguish their products from competitors. Despite this, corporations are not “stuck in the 

middle” in accordance with Porter’s (1980) theories; instead they support the modification of 

a hybrid strategy, which shows strong competitiveness if the corporation is innovative. 

Further the study has identified the entry of digitalisation in which both marketing and trade 

more frequent occur digitally. The study also identifies the importance of local presence, the 

right geographical market entry and the value of good customer relationships. Finally the 

study illustrates the necessity to be in a leading position regarding environmental and 

sustainable products.  

Keywords:  Competition strategies, innovation, new markets, environmental strategies, red 

oceans, blue oceans, key components for success  

 

 

  



 

Sammanfattning  

Syfte: Med ”Blue Ocean Strategy” avses skapandet av nya marknader utan konkurrens. 

Denna studie vill belysa hur fem svenska storföretag aktivt arbetar med att skapa nya 

marknader, stå emot konkurrens på befintlig marknad och slutligen om miljöarbete ses som en 

konkurrensfördel, vilket leder till en stärkt marknadsposition.   

Metod: Studien angriper undersökningsproblemet med att anta en induktiv ansats med 

kvalitativa intervjuer. Arbetet baseras på djupintervjuer med företagsledare från fem svenska 

storföretag; Alfa Laval, Assa Abloy, Inwido, Lindab och Tetra Pak. Vidare antar studien ett 

hermeneutiskt förhållningssätt där tolkningen blir central.  

Resultat och konklusion: Resultatet av studien visar att få företag verkar för att inta en ny 

oetablerad marknad, så kallad ”blå ocean”. Fokus hos företagen i studien ligger på att 

bibehålla samt vinna nya marknadsandelar på befintliga marknader samt utöka till fler 

geografiska områden. Studien visar hur företagen arbetar både med kostnadsöverlägsenhet 

samtidigt som de arbetar med differentiering av sina produkter där samtliga företag idag 

arbetar med innovationsarbete vilket skapar möjligheter för att särskilja produkter från 

konkurrenters utbud. Detta till trots är företagen inte ”stuck in the middle” enligt Porters 

(1980) teori, utan stöder tesen om en hybridstrategi som visar på god konkurrenskraft om 

företaget är innovativt. Utöver det belyser studien digitaliseringens intåg på marknaden där 

både marknadsföring och handel i allt större utsträckning sker digitalt. Företagen i studien 

visar också på betydelsen av lokal närvaro, inträde på rätt geografiska marknader och värdet 

av goda kundrelationer. Slutligen belyses nödvändigheten att vara ledande avseende 

miljöfrågor och hållbara produkter.  

Nyckelord: Konkurrensstrategier, innovation, nya marknader, miljöstrategier, röda oceaner, 

blå oceaner, nyckelkomponenter för framgång 
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1 Introduktion  

__________________________________________________________________________________ 

Följande introduktion ger först en bakgrund till själva studien. Därefter presenteras 

problemdiskussionen vilken följs upp av problemformuleringen. Syfte och de avgränsningar 

som gjorts för studien presenteras slutligen.  

__________________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Att skapa en ny marknad för utbud av varor och tjänster som inte tidigare efterfrågats har 

inom företagande ofta varit ett framgångsrikt koncept. Kim och Mauborgne (2015) beskriver 

dessa nya marknader som blå oceaner vilka skiljer sig från röda oceaner där möjligheten till 

vinst och tillväxt för företaget är begränsat via den konkurrens som råder.  

För att skapa nya marknader kan innovation ses som ett nyckelord, där möjlighet med ny 

teknik och nya idéer öppnar dörrar för nya marknader. Kim och Mauborgne (2015) menar att 

många av de företag som idag agerar på en marknad med konkurrens en gång i tiden inträdde 

på en helt ny marknad. Backar man dryga 100 år tillbaka i tiden började olika basindustrier 

inträda på marknaden såsom flyg- och bilindustrin. På motsvarande sätt öppnade 

mobiltelefoner och bärbara datorer nya marknader för 40 år sedan. Det är därmed inte svårt att 

förutspå att det kommer finnas nya branscher om ytterligare 40 år som vi inte har idag. Detta 

som resultat av en ständig utveckling där nya branscher skapas och träder in på outnyttjade 

marknader med hjälp av ny teknik och innovation (Kim & Mauborgne, 2015). 

I takt med skapandet av ny innovation som ger upphov till nya marknader och 

marknadssegment har industrins koldioxidutsläpp ökat och bidrar till miljöförstöring. I 

höginkomstländer sker de största utsläppen av växthusgaser från energitillförsel och 

industriproduktion. För att begränsa den globala temperaturökningen till under 

tvågradersmålet1  kommer det krävas omfattande innovativa miljölösningar från 

industrisektorn (Kjellström m.fl., 2014). Med en allt mer miljömedveten generation 

konsumenter och införandet av olika politiska styrmedel i ett försök att förhindra den globala 

                                                        
1 Med tvågradersmålet menas att den globala temperaturökningen skall understiga 2 °C jämfört med 
förindustriell tid (Kjellström m.fl., 2014).  
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uppvärmningen, kommer företag bli tvungna att anpassa sig mer och mer till miljömedvetna 

val och minskade utsläpp.  

Exempel på ett företag som skapade en ny efterfrågan och nya marknadssegment är det 

globala företaget Coca-Cola. Genom reklam och aktiv marknadsföring skapade Coca-Cola ett 

helt nytt marknadssegment för sin dryck där företaget blev ledande och fick marknadsföljare 

som PepsiCo med flera (Elmore, 2013). I början av 2000-talet började allt mer kritik riktas 

mot företaget på flera globala marknader. Bland annat fördes protester i Indien på grund av 

Coca-Colas enorma mängd av vattenförbrukning i landet. Vidare blev Coca-Cola pressade till 

att sluta använda kylmedel som skadade ozonskiktet samt att företagets nyligen lanserade 

vatten ”Dasani” drogs in från den engelska marknaden till följd av att vattnet inte godkändes 

av Europeiska Unionens kvalitetstest. Den förre detta koncernchefen för Coca-Cola, Muthar 

Kent (koncernchef mellan åren 2009-2017), inledde efter Coca-Colas många miljöincidenter 

ett nära samarbete med företagets miljörådgivande kommitté. Detta för att kunna minska den 

kritik kring miljöincidenter som drabbat företaget (Esty & Winston, 2009). 

 

1.2  Problemdiskussion  

Risken för ett företag att förlora marknadsandelar är stor om företaget inte aktivt arbetar med 

att bibehålla och stärka sin position. Detta kan göras på olika sätt och bör vara en del av 

företags strategiska arbete. Ghauri, Wang och Elg (2016) beskriver två olika förhållningssätt 

till marknadsorientering; reaktiv eller proaktiv. Reaktiv marknadsorientering är det historiskt 

sett traditionella sättet att beskriva marknadsorientering, där företag reagerar efter marknadens 

behov. Forskning inom marknadsorientering har dominerats av det reaktiva förhållningssättet 

där företagen drivs av marknaden och vad kunden efterfrågar (Ghauri, Wang & Elg, 2016). 

Proaktiv marknadsorientering handlar istället om att skapa möjliga behov hos kunden. I detta 

fall driver företagen marknaden framåt. Då det mestadels fokuserats på reaktiv 

marknadsorientering finns ett behov av mer forskning inom proaktiv marknadsorientering 

(Ghari, Wang & Elg, 2016). 

Soosay m.fl. (2016) hävdar att det har skett en förändring hur konkurrens sker på marknaden. 

Denna förändring har skett i ett led utav en allt mer växande komplexitet i den globala 

affärsmiljön liksom förändringar i såväl ny teknik som kundförväntningar. Stora krav har satts 

på ny teknik för att dels komma med nya produkter men även för att genom ny innovation 

kunna presentera sitt företag som klimatsmart. Konsumenter har börjat efterfråga så 
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miljövänliga produkter som möjligt vilket ställer nya krav på företag. Denna efterfråga har 

bidragit till att företag i allt större utsträckning använder sig av livscykelanalyser för att kunna 

påvisa storleken på utsläpp, vilket bör ligga under de utsläpp konkurrenterna ger upphov till 

(Soosay m.fl., 2016). Esty och Winston (2009) beskriver hur smarta företag skapar strategiska 

fördelar gentemot konkurrenter genom att ta tillvara på de olika miljöutmaningar som företag 

ställs inför.  

Enligt en studie av Soosay m.fl. (2016) är svenska företag idag mer oroliga över 

hållbarhetsfrågor jämfört med för 40 år sedan. För att i framtiden kunna vara fortsatt 

konkurrenskraftig kommer vikt ligga på att optimera produktionssystemen, införandet av 

cirkulära ekonomier, övergång till mer hållbara material, tillrättavisa sig efter miljölagar och 

förordningar och att genom ny teknik skapa effektivare produktionslösningar (Soosay m.fl. 

2016). Företag som inte har med miljöaspekter i sitt strategiska arbete riskerar att råka ut för 

miljömässiga bakslag eller misstag som kan komma att kosta företaget enorma summor 

pengar, förlorandet av kunder och marknadsandelar (Esty & Winston, 2009).  

Xie m.fl. (2016) beskriver vikten av att företag aktivt har strategier för att jobba med 

innovation. Detta för att inte fastna i byråkratisk ineffektivitet eller kvävning utav kreativitet. 

Företag måste aktivt arbeta med långsiktiga strategiska satsningar för ett framgångsrikt 

innovationsarbete. Även Genis-Gruber och Öǧüt (2014) beskriver hur företag inom samma 

bransch har olika innovationsnivåer samt att olika innovationsstrategier blir allt viktigare för 

att kunna upprätthålla ett företags konkurrensfördelar. Innovation kan uppkomma på många 

olika sätt. Genom historien har många fall av innovation uppkommit i samband med misstag 

från olika laboratorieförsök, som exempelvis Alexander Flemmings upptäckt av penicillinet. 

Ökad kunskap, nya regler som uppkommer och inspiration genom att studera konkurrenter är 

några källor till ny innovation. Majoriteten av företag har idag en avdelning för forskning och 

utveckling (FoU) just för att kunna komma med nya idéer som gynnar företaget (Tidd & 

Bessant, 2009). 

Sammanfattningsvis möter företag idag helt nya utmaningar och orosmoment jämfört med 

tidigare från konkurrenter, konsumenter och myndigheter. Den globaliserade 

världsmarknaden med allt snabbare teknik- och produktutveckling ställer helt nya krav på 

strategier på hållbara miljövänliga produkter för att behålla befintliga marknadsandelar och 

om möjligt tillskapa nya outforskade marknader.  
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1.3 Problemformulering  

Med utgångspunkt från problemdiskussionen ovan har följande problemformulering ställts 

upp;  

• Vilka strategier använder svenska storföretag för att stå emot konkurrens, skapa nya 

marknader och leva upp mot klimatsmarta lösningar? 

 

1.4  Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på hur svenska storföretag aktivt arbetar för att stå emot 

konkurrens på marknaden, skapa nya marknader och ifall miljöarbete ses som en 

konkurrensfördel. Detta för att identifiera utmaningar och strategier för svenska storföretag. 

Därmed bidrar studien med ökad kunskap om företagsstrategier för en stärkt 

marknadsposition.  

 

1.5  Avgränsningar 

Studien avgränsas till att studera fem svenska storföretag. För att definieras som ett 

storföretag har studien utgått från att företagen ska leva upp till följande två kriterier vid 

årsredovisningen för 2017 och 2016; att ha fler än 50 personer anställda i medeltal och ha 

över 80 miljoner kronor i nettoomsättning. Uppfylls dessa två kriterier klassas företaget som 

ett större företag enligt Bolagsverket (Bolagsverket, 2012). Studien avgränsas till att belysa 

fem olika marknader där vart och ett av företagen har en ledande roll. Företagen som studeras 

kan i dagsläget ha flyttat sina juridiska åtaganden utomlands och med svenska storföretag 

åsyftas endast till att företaget grundats i Sverige.  
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2 Metod 
__________________________________________________________________________________ 

Följande kapitel tar upp den metod som antagits för att nå en slutsats. Wallén (1996) hävdar 

att inga metoder helt kan garantera ett tillförlitligt resultat. Vidare betonar han vikten av en 

forskares metodiska medvetenhet och kritiska granskning. Detta kapitel syftar till att 

argumentera för den metod som valts för studien för att uppnå en systematisk vetenskaplig 

grund och avslutar med att kritisk granska de brister den valda metoden kan föra med sig.   

__________________________________________________________________________________ 

2.1 Undersökningsmetoder 

Kvalitativ och kvantitativ forskning skiljer sig åt i olika avseenden då det kommer till hur 

insamlad data väljs att genereras, bearbetas och därefter analyseras (Patel & Davidson, 2011). 

Kvalitativ forskning utgår från ett tolkande synsätt där tonvikt ligger på hur försökspersonerna 

tolkar sin sociala verklighet (Bryman & Bell, 2013). Vidare beskriver författarna hur 

kvantitativ forskning istället har ett mer naturvetenskapligt angreppssätt och tonvikt ligger på 

numerisk data. Beroende på om en kvalitativ eller kvantitativ forskningsstrategi skall väljas 

beror helt och hållet på vad studien ämnar undersöka (Bryman & Bell, 2013). Patel och 

Davidson (2011) beskriver att i de fall undersökningsproblemen som formulerats handlar om 

att tolka och förstå människors upplevelser bör verbala analysmetoder ligga till grund för 

studien, vilket då blir den kvalitativa ansatsen. Då studien behandlar svenska storföretags 

strategiska arbete för att skapa konkurrensfördelar utgår arbetet från en kvalitativ 

forskningsstrategi. Detta då undersökningsproblemet för studien är av en karaktär att tolka 

och skapa en förståelse för hur företag arbetar med olika strategier för att ha en fortsatt 

framgångsrik marknadsposition även i framtiden. En kvalitativ undersökningsmetod går in på 

djupet mer än vad en kvantitativ forskningsansats gör (Allwood, 2004; Olsson & Sörensen, 

2011) varpå djupare kunskap genereras för företags strategitänk med hjälp av en kvalitativ 

metod. Dock kan inte generella slutsatser dras utifrån resultatet på det sätt som en kvantitativ 

undersökningsmetod kan då den kvalitativa forskningen djupstuderar ett litet antal individer 

utifrån ett stort antal variabler. Detta till skillnad från en kvantitativ forskningsmetod där 

resultatet grundas på ett stort antal individer med ett fåtal variabler (Olsson & Sörensen, 

2011).  
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2.2 Forskningsansats   

Om en deduktiv eller induktiv ansats antas beror på vad studien ämnar studera (Bryman & 

Bell, 2013).  En deduktiv ansats utgår från att en eller flera hypoteser formuleras. Efter att ha 

utfört en empirisk granskning bekräftas eller förkastas hypoteserna (Bryman & Bell, 2013). 

Bryman och Bell (2013) tar upp huruvida den induktiva processen skiljer sig från den 

deduktiva. Istället för att testa olika hypoteser är teorin resultatet av forskningen. Den 

induktiva processen drar slutsatser utifrån att studera verkligheten och bidrar till teoribildning 

(Bryman & Bell, 2013). På så sätt genereras teori för att förklara olika observerade fenomen 

utifrån empirisk fakta (Skärvad & Lundahl, 2016). I de fall en blandning av deduktion och 

induktion används benämns detta som abduktion (Patel & Davidson, 2011).  

En induktiv process används då studien utgår från kvalitativa intervjuer av utvalda personer 

på de olika företagen. Studien antar en induktiv ansats så till vida att verkligheten studeras 

och utifrån kvalitativa intervjuer dra och formulera teoretiska slutsatser.  

 

2.3 Vetenskapligt synsätt  

Ur ett vetenskapligt förhållningssätt kan positivismen och hermeneutiken ses som varandras 

raka motsatser (Patel & Davidson, 2011).  Positivismen är utvecklad utifrån ett 

naturvetenskapligt synsätt med fysiken som förebild där en vetenskaplig metod skulle 

utvecklas som var oberoende av vetenskap (Patel & Davidson, 2011). Vidare diskuterar Patel 

och Davidsson (2011) att grundtanken med positivismen är att hypoteser och teorier skall 

sättas upp och helst utgå från matematiska och logiska formler. Utifrån ett hermeneutiskt 

förhållningssätt tolkas istället betingelser genom att studera och försöka förstå verkligheten 

(Patel & Davidson, 2011; Wallén, 1996). Då positivismen gärna studerar olika delproblem var 

för sig utgår hermeneutiken från ett helhetsperspektiv. Människor har hela tiden olika 

intentioner och utför därigenom olika handlingar som går att tolka och förstå (Patel & 

Davidson, 2011). Då studiens forskningsstrategi utgår från en induktiv process med 

kvalitativa intervjuer där förståelse och tolkning blir centralt utgår studien från ett 

hermeneutiskt förhållningssätt.  
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2.4  Operationalisering  

Med operationalisering menas att en översättning görs från ett teoretiskt begrepp till en 

intervjufråga. Intervjuformuläret blir ett instrument för att samla in ett underlag till analysen 

utifrån teoribildning (Patel & Davidson, 2011). Då det är en kvalitativ analys och fenomenet 

inte ska kvantifieras användes öppna intervjufrågor där respondenten hade fritt svarsutrymme. 

Vid kvalitativa intervjuer skall frågor i så stor omfattning som möjligt vara öppna samtidigt 

som intervjuaren är den som styr själva intervjun. Med en öppen intervju menas här att 

frågorna inte har på förhand utstakade svarsalternativ. Frågor i form av påståenden skall helt 

undvikas då de fungerar som ledande frågor. Vidare skall frågorna vara konkreta samt 

specifika. Intervjun skall vidare vara strukturerad i den meningen att intervjun behandlar ett 

område (Trost, 2010).  

Patel och Davidson (2011) förklarar skillnaden mellan en låg och hög grad av strukturering. 

Frågor med fasta svarsalternativ ses som helt strukturerade då det inte ger något utrymme för 

intervjupersonen att svara helt fritt. I de fall frågor ställs fritt, en öppen intervju, anses 

intervjun som en låg grad av strukturering. För intervjuerna som gjordes för själva studien 

ställdes öppna frågor vilket gav ett fritt svarsutrymme för intervjupersonerna och intervjuerna 

hade således en låg grad av strukturering. 

Med standardisering menas i vilken ordning intervjufrågorna ställs (Patel & Davidson, 2011).  

I det fall samma frågor ställs i samma ordning oberoende av intervjuperson antar man en hög 

grad av standardisering. Med låg grad av standardisering kommer intervjuaren på frågorna 

som ställs efter hand eller ändrar ordningen på hur frågorna ställs beroende på vilken person 

som intervjuas (Patel & Davidson, 2011). Standardisering användes för studien i den mån att 

intervjufrågorna ställdes i samma följd oberoende av vilken person som intervjuades.  

Frågorna uttrycktes på ett sådant sätt så att frågan inte skulle vinkla svaret. Intervjuguiden 

med de frågor som utformades och användes för studien finns att tillgå i Bilaga 1 vilka är 

baserade på den operationaliseringsmodell som tagits fram, se tabell 1. Intervjufrågorna 

grundar sig på de fyra olika teman i operationaliseringsmodellen och ses som de empiriska 

indikatorer på de frågor som studien syftar till att undersöka.  
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Tabell 1: Operationaliseringsmodell.   

Tema Fråga Syfte 
 

Företagsrelaterade frågor 1-2 Syftet med frågorna var att skapa en uppfattning hur 

företaget ser på framtiden och dess framtida 

marknadsandel 

Konkurrensrelaterade frågor 1-2 Syftet med frågorna var att kartlägga hur företaget 

upplever konkurrensen på den marknad de idag är 

verksamma samt vilka strategier de använder sig av för att 

stå emot konkurrens  

 3 Syftet med frågan var att kartlägga ifall företaget kunde 

identifiera någon potentiell hotbild mot företaget och dess 

marknadsposition i framtiden och hur arbetet går till för 

att inte mista marknadsandelar 

 4-5 Syftet med frågorna var att kartlägga huruvida det 

strategiska arbetet för att stå emot konkurrens förändrats 

över tid, och ifall det hade det, även kartlägga vad 

anledningen var för detta. Samt ifall intervjupersonen 

kunde identifiera någon svag punkt avseende företagets 

strategitänk som i framtiden kunde förbättras.  

 6 Frågan syftar till att besvara hur företaget arbetar med 

modern lagerhållning 

Miljörelaterade frågor  1 Syftet med frågan är att skapa en uppfattning om företag 

ser miljöaspekter som ett konkurrensverktyg eller inte.  

 2-3 Frågorna syftar till att besvara om företag kartlägger 

produkters klimatpåverkan och vilka verktyg/strategier 

som används avseende företags miljöpåverkan.  

Nya marknader och 

innovationsrelaterade frågor  

1 Frågan syftar till att besvara ifall det finns en vilja inom 

företaget att finna nya marknader. Ifall detta görs syftar 

frågan till att besvara hur företaget arbetar för att finna 

eller skapa denna nya marknad.  

 2-3 Frågorna syftar till att ge svar på hur företaget arbetar 

med innovation. Slutligen avslutas frågorna med att 

klargöra hur mycket resurser som läggs på utveckling av 

befintliga produkter samt hur mycket av resurserna som 

läggs på framtagandet av helt nya produkter.  
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2.5  Datainsamling  

Insamling av data för studien skedde dels i form av primär datainsamling men även i form av 

sekundär datainsamling.  

 

2.5.1  Primär datainsamling 

Olsson och Sörensen (2011) definierar primärdata som information som forskaren samlat in 

via någon allmänt godtagen insamlingsmetod. Val av insamlingsmetod varierar beroende på 

om det är kvalitativ eller kvantitativ forskning. Primärdata som samlades in för studien 

gjordes i form av kvalitativa intervjuer på fem olika företag; Alfa Laval, Assa Abloy, Inwido, 

Lindab och Tetra Pak.  

 

2.5.2 Sekundär datainsamling  

Sekundärdata är data som tidigare samlats in av tidigare forskare, det kan även bestå av 

exempelvis bokföringsdata från Statistiska Centralbyrån eller publicerade vetenskapliga 

artiklar (Olsson & Sörensen, 2011). Sekundärdata som samlades in för själva studien gjordes i 

form av vetenskapliga artiklar via sökmotorn LubSerach samt Google Scholar. Sökord som 

användes vid själva sökandet var; market driving, market driven, market driving strategy, 

market driven strategy och blue ocean strategy. Vidare användes sökorden; strategy for 

innovation, innovation to create new markets, technology to create new markets, sustainable 

strategy och business and environment.  

 

2.6  Urval  

För studien används ett målstyrt urval. Vid kvalitativa undersökningar används målstyrda 

urval som den vanligaste formen av urval för en studie (Bryman & Bell, 2013). Anledningen 

till att ett målstyrt urval görs är för att på ett strategiskt sätt kunna välja ut deltagare till 

intervjuerna som passar för studien. Personerna som väljs ut är därmed valda för att kunna 

besvara de forskningsfrågor som för studien har formulerats till skillnad från att deltagare 

hade valts utifrån ett slumpmässigt urval (Bryman & Bell, 2013). 

Valet av de fem företagen som ligger till grund för studien grundar sig på att de skulle vara 

B2B-företag (eng. ”business to business”) med verksamhet även utanför Sverige. Vidare 
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skulle företagen vara grundade i Sverige och marknadsledare inom sin respektive bransch. 

Företag som stämde överens med ovan beskrivning och hade verksamhet i Skåne län 

kontaktades därefter. Den första kontakten gjordes via mail eller telefon till respektive 

företag. Även det sociala nätverket LinkedIn användes för att hitta namn på lämpliga personer 

att kontakta för en intervju.  

 

2.6.1 Intervjupersoner  

Trost (2010) hävdar att vid kvalitativa intervjuer skall hellre ett fåtal djupgående intervjuer 

göras än ett flertal då materialet vid många intervjuer ofta blir ohanterligt. Han varnar för att 

viktiga detaljer från intervjuerna kan förloras i de fall för många intervjuer görs. Hur stort 

urvalet bör vara skiljer sig avseende vad man vill studera. Författaren föreslår att 4-8 

intervjuer är ett optimum. Ett fåtal intervjuer av djupgående karaktär är mer värdefulla än ett 

stort antal intervjuer av bristande kvalitet (Trost, 2010). I denna studie har det valts att 

intervjua fem ledande personer i lika många företag. Detta antal faller inom ramen för vad 

Trost (2010) anser hanterbart. 

Intervjuerna som utfördes för studien anges i tabell 2, där respektive företag listas. Personerna 

som valts ut för intervjuerna har alla en hög position inom respektive företag och bör därav ha 

goda insikter i företagets verksamhet.  

Tabell 2: Intervjupersoner som primärdata för studien grundar sig på.  

Datum  Tid 

(min) 

Intervjuform Namn Befattning Företag 

2018-11-14 60 Fysisk intervju i 

Malmö 

Mariette Lindsjö Marketing and Innovation 

Director 

Inwido 

2018-11-14 52 Fysisk intervju i 

Lund 

Stefan Calling Produktdirektör Assa Abloy 

2018-11-21 48 Fysisk intervju i 

Lund 

Julien Gennetier Vice President Energy 

Division and President 

Business Unit Gasketed 

Plate Heat Exchangers 

Alfa Laval 

2018-11-23 45 Fysisk intervju i 

Lund 

Lars Bengtsson Vice President Carton Bottle Tetra Pak 

2018-11-28 90 Fysisk intervju i 

Grevie 

Joakim Lönnberg VD Lindab 
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2.6.2  Pilotintervju 

Patel och Davidson (2011) nämner vikten av att innan intervjuerna genomförs utföra en 

pilotintervju. Detta för att få svar på om frågorna ger den information som eftersträvas samt 

om frågorna fungerar för de personer de är avsedda för. En pilotintervju bidrar som en 

kvalitetssäkring inför undersökningen. Exempelvis kan antalet frågor, innehåll samt 

formuleringar justeras för att bättre passa den tänkta undersökningen (Patel & Davidson, 

2011). Innan den första intervjun verkställdes utfördes en pilotintervju, detta för att säkerställa 

relevansen av intervjuguiden som utformats. 

 

2.6.3 Intervjumetod 

Intervjuerna valdes att inte spelas in. Med ljudupptagning finns risken att intervjupersoner 

hämmas (Trost, 2010; Bell, 2014). Istället utfördes fortlöpande anteckningar under intervjuns 

gång. Fördelar med att spela in en intervju går däremot inte att förbise. Forskaren kan ägna 

fullt fokus på intervjupersonen, vilket hämmas i de fall intervjuaren måste anteckna 

fortlöpande under intervjuns gång (Bell, 2014). Bell (2014) beskriver vidare hur en inspelad 

intervju kan hjälpa till i de fall man i efterhand vill kontrollera den exakta ordalydelsen av 

något påstående. I de fall intervjuer väljs att inte spelas in menar Bell (2014) att intervjuaren 

kan använda sig av olika förkortningssystem vilket bidrar till snabb anteckning samt att i nära 

anslutning till intervjun skriva ut allt som noterats under intervjun. Ett genomtänkt 

intervjuschema som även prövats i en så kallad pilotstudie hjälper även till att på ett lättare 

sätt registrera intervjusvaren under intervjuernas gång samt ifall direkta citat används i 

slutrapporten skall dessa verifieras av respektive respondent (Bell, 2014).  

 

2.7  Analysmetod  

Då det kommer till kvalitativ bearbetning finns det ingen världsomspännande metod för hur 

materialet skall författas, utan det är upp till varje enskild forskare att finna det angreppssätt 

som anses bäst lämpat i respektive fall (Patel & Davidson, 2011; Trost, 2010). Vidare skiljer 

sig en kvalitativ undersökning mot en kvantitativ undersökning ofta i den meningen att 

löpande analyser kan göras av insamlad data för en kvalitativ studie istället för att invänta all 

data innan analyser görs (Patel & Davidson, 2011). I direkt anslutning till varje enskild 

intervju renskrevs intervjumaterialet i löpande text för att i färskt minne dokumentera alla 

detaljer som framkommit under intervjun. Trost (2010) beskriver en utmaning med kvalitativa 



 

12(62) 
 

intervjuer att det ofta genereras stora mänger textmaterial som skall bearbetas vilket tar tid. 

Då alla intervjuer var genomförda granskades allt material, genom att läsa igenom de texter 

som sammanfattats varpå de analyserades dels var för sig men även gentemot varandra, där 

likheter såsom skillnader analyserades. Efter att ha läst igenom det utskrivna materialet 

otaliga gånger började transkribering av texten då den uppfattades som ostrukturerad. Trost 

(2010) beskriver hur bearbetning av textstycken kan göras med hjälp av överstrykningspennor 

i olika färger och om lämpligt skriva noteringar i marginalen av texten. Textstycken 

färgkodades utifrån kategorierna konkurrensstrategier, miljöstrategier, innovation och nya 

marknader, se figur 1. Nyckelord ringades in och olika textstycken sammanfogades som 

passade ihop efter färgkodning. Utifrån de lämpliga rubriker som valts gjordes ytterligare 

omstrukturering och reducering av text.  

 
Figur 1: Analysmetod (Illustration modifierad utifrån Skärvad & Lundahl, 2016). 

 

Trost (2010) menar att genom att färgkoda på detta sätt skapas två olika fördelar. Under 

bearbetningen av texten med färgkoder kommer forskaren på goda idéer till analysen. Den 

andra fördelen med detta angreppssätt är att det skapar överskådlighet då texten är 

överstruken i olika färger för att utifrån det hitta mönster (Trost, 2010). Under bearbetning av 

data tolkas ständigt resultatet (Trost, 2010). Själva tolkningen är avsikten med ett 

hermeneutiskt forskningsperspektiv där en fördjupad förståelse skall fås under 
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tolkningsarbetet (Olsson & Sörensen, 2011). För att inte forskarens egna värderingar och 

erfarenheter skulle komma att påverka resultatet i fel riktning ställdes följdfrågor vid 

intervjutillfällena i de fall risker fanns att det intervjupersonerna förmedlade kunde tolkas fel.  

 

2.8  Reliabilitet och validitet 

Trost (2010) beskriver reliabilitet som att de mätningar som görs skall vara stabila och inte 

påverkas av slumpmässiga faktorer. Dock belyser författaren svårigheten med att ha en hög 

reliabilitet för kvalitativa intervjuer. Ett av problemen Trost (2010) tar upp är att om hög 

reliabilitet skall råda så skall samma svar erhållas oberoende av när frågan ställs. Det skulle 

betyda att människan alltid är beständig i sina handlingssätt och åsikter, vilket inte är fallet. 

Varje enskild individ är under en ständig utveckling där människans föreställningsvärld 

förändras allt eftersom nya erfarenheter möts. Utifrån detta tankeperspektiv skulle det i stort 

sätt vara väldigt problematiskt att förvänta sig samma svar på frågorna som ställs vid olika 

tillfällen.  

Då studien är standardiserad i den mån att intervjufrågorna ställdes i samma ordning, via den 

intervjuguide som finns att tillgå i bilaga 1, ökar reliabiliteten på studien jämfört med om 

studien inte varit standardiserad. Vidare används inga påståendefrågor vilket ökar 

trovärdigheten för de kvalitativa intervjuerna. Då det var samma person, författaren av denna 

text, som utförde alla intervjuerna ställdes och tolkades alla intervjuer på ett enhetligt sätt.  

Med validitet menas giltighet och relevans för det som avses mätas (Andersen, 2012). 

Bryman och Bell (2013) tar upp svårigheterna med begreppet validitet inom kvalitativa 

studier då detta begrepp instinktivt kopplas till olika mätningar och därmed får en helt annan 

relevans för kvantitativa studier jämfört med kvalitativa. Detta då en kvalitativ studie inte 

främst avser att utföra olika mätningar utan mer utgår från att tolka verkligheten. Även Trost 

(2010) ställer sig kritisk till att tala om validitet då det kommer till kvalitativa studier. Men 

viktigt är att data som samlas in förblir trovärdigt, riktigt och relevant. Bästa sättet att 

kontrollera om data är valida är att göra om undersökningen och om möjligt med en annan 

metod. Detta faller dock utanför tidsramen i detta arbete.  
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2.9 Metodkritik   

Det kan givetvis ifrågasättas hur valida data blir när en intervju görs av en ledande person från 

ett multinationellt företag. Alternativet hade varit att intervjua flera personer från samma 

företag vilket strider mot Trosts (2010) uppfattning om att många intervjuer är ohanterligt och 

riskerar att leda till sämre resultat. 

Risker uppkommer i de fall intervjuerna väljs att inte spelas in. Detta tillvägagångssätt ställer 

stora krav på intervjuaren då sammanställningen av det empiriska resultatet görs, för att 

upprätthålla hög äkthet och därigenom skapa trovärdighet för resultatet av studien. 

Avvägandet att inte spela in intervjuerna grundade sig på olika konstateranden. Författaren av 

denna text, tillika intervjuare, hade vid ett antal tillfällen utfört intervjuer utan att spela in. 

Erfarenheterna från tidigare studier var att metoden lett till ett gott resultat. Materialet 

bearbetades och renskrevs direkt efter varje intervju där ett förkortningssystem användes för 

att underlätta insamlandet av information. I efterhand kan det konstateras att trots valet av att 

inte spela in intervjuerna uppnåddes ett rikt material utifrån de intervjuer som gjordes vilket 

uppnådde empirisk mättnad för forskningsproblemet och den induktiva ansatsen. Det kan 

såväl konstateras att det goda urvalet, vald och utförd insamlingsteknik samt uppnådd 

empirisk mättnad ligger till grund för tillförlitlig data för det resultat som framkommit ur 

studien.  

Det finns risker med att anta en induktiv ansats, vilket Taleb (2007) beskriver på ett 

illustrativt sätt. Han beskriver detta genom följande exempel; innan upptäckten av Australien 

gjordes, levde många med uppfattningen om att endast vita svanar existerade. Detta lär även 

ha varit bevisat empiriskt genom att miljontals vita svanar observerats men aldrig någon svart 

svan. Dock omkullkastades denna teori när den första svarta svanen observerades i Australien. 

Taleb beskriver detta exempel som en allvarlig konsekvens av lärande från just observationer 

(Taleb, 2007).  
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3  Teoretisk referensram  
__________________________________________________________________________________ 

Syftet med följande kapitel är att presentera lämplig teori för det studerande området för att 

därigenom skapa en nulägesförståelse. Kapitlet introduceras med att ta upp traditionella 

analysverktyg för företag som befinner sig på en konkurrensutsatt marknad. Därefter 

presenteras miljöstrategier och innovation som både är aktuellt för företag på en marknad 

med konkurrens men även för företag som skall finna nya marknader. Detta då exempelvis 

graden av innovation styr huruvida nya marknader skapas eller om företaget endast stärker 

sin position gentemot konkurrenter på marknaden. Avslutningsvis presenteras ett 

analysverktyg vilket kan användas i arbetet med att skapa nya marknader. 

__________________________________________________________________________________ 

3.1  Konkurrensutsatta marknader   

Begreppet röda oceaner myntades av Kim och Mauborgne (2015) som beskriver en bransch 

där företag agerar på en marknad med konkurrens. Branschgränser är definierade och de 

konkurrensregler som existerar på marknaden är kända för de aktörer som är inblandade.  

I de fall företag befinner sig på en konkurrensutsatt marknad tenderar företag att anta en 

reaktiv marknadsorientering som utgångspunkt, vilket menas att företag reagerar på de 

förändringar som sker på marknaden (Ghauri, Wang & Elg, 2016). Företagen förväntas hela 

tiden vara lyhörda och tillgodose de behov som finns bland kunderna. Företag som intar en 

reaktiv marknadsorientering kan benämnas som marknadsdrivna i den benämningen att 

företagen drivs av marknaden (Ghauri, Wang & Elg, 2016; Jaworski, Kohli & Sahay, 2000). 

Företagen arbetar hela tiden för att stå emot den konkurrens som råder för att därigenom 

kunna ta eller behålla marknadsandelar. Då fler och fler konkurrenter inträder på marknaden 

blir det svårare för ett företag att skapa stor lönsamhet då tillväxten begränsas (Kim & 

Mauborgne, 2015). Inom röda oceaner finns olika strategier för företag att behålla eller ta sig 

an nya marknadsandelar. Exempelvis kan företag som agerar på en konkurrensutsatt marknad 

använda sig av Porters tre basstrategier eller Porters femkraftsmodell för att stärka sin 

position på marknaden (Kim & Mauborgne, 2015).  
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3.1.1  Porters tre basstrategier  

Då konkurrens råder vill varje företag skaffa sig konkurrensfördelar. För att skapa 

konkurrensfördelar på en marknad har Porter (1980) formulerat tre olika strategier för att ett 

företag skall skapa fördel gentemot sina konkurrenter. Dessa strategier kan sammanfattas som 

kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering (Gezelius & Wildenstam, 2011).  

 

Kostnadsöverlägsenhet  

Hela strategin bygger på att skapa så låga kostnader som möjligt inom företaget gentemot 

konkurrenter (Porter, 1980). Kostnadsöverlägsenhet kan uppnås genom olika åtgärder. Som 

ett stort etablerat företag på marknaden kan företag ofta pressa priser från underleverantörer, 

effektivisera produktionsprocesser, antingen använda sig av ett smalt sortiment eller ett brett 

sortiment där produkterna är närbesläktade för att utifrån det kunna sprida kostnader och 

skapa volym genom att sälja till stora kundgrupper. Låga driftkostnader och optimala 

anläggningar är andra åtgärder för kostnadsreducering inom företaget (Porter, 1980). Porter 

(1980) nämner olika risker som kan uppkomma med kostnadsöverlägsenhet som strategi. Ett 

exempel han nämner är kostnadsinflation som skulle kunna medföra att företaget inte längre 

kan hålla uppe en tillräckligt stor prisskillnad gentemot konkurrenters fördelar inom 

differentiering. En sådan kostnadsinflation bygger på att priser i samhället ökar såsom 

exempelvis att priset på råvaror höjs vilket påverkar produktionskostnaderna för företaget. 

Vidare kan ny teknik komma att påverka då olika förändringar inom teknik kan medföra att 

gammal teknik som investerats i går förlorad.  

 

Differentiering   

Med differentiering menas att företag särskiljer de produkter och tjänster som de 

tillhandahåller gentemot vad konkurrenterna erbjuder (Porter, 1980). Företaget skapar 

skillnader i produkterna som kunderna värderar och väljer framför de övriga alternativ som 

finns att tillgå på marknaden. Tack vare differentiering skapas kundlojalitet, där kunder blir 

mindre priskänsliga. Optimalt blir om företaget kan differentiera sig på ett flertal sätt. 

Exempel på hur differentiering kan ske är via design, märkesprofil, ny teknologi och olika nya 

finesser men även inom kundservice eller återförsäljningsnät (Porter, 1980). Dock finns även 

risker med att använda sig av differentiering som konkurrensstrategi. Porter (1980) beskriver 

hur allteftersom en bransch mognar, kommer fler och fler aktörer att efterlikna företagets 
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specifika produkt som då inte längre särskiljer sig väsentligt från konkurrenterna. Det kan 

även hända att kundens behov efter den differentierade produkten minskar eller att 

kundlojaliteten inte är tillräckligt stark för att kompensera för de merkostnader ett specifikt 

märke för med sig ifall prisskillnaderna mellan olika varor blir allt för höga (Porter, 1980).  

 

Fokusering   

Fokusering är den tredje och sista basstrategin som Porter (1980) formulerat. Med fokusering 

menas att företaget fokuserar på en specifik kategori. Dessa kategorier kan bestå av en 

köpargrupp, ett segment eller en geografisk marknad (Porter, 1980). Fokusering är ett bra 

alternativ då ett företag inte har kapacitet till att agera utifrån kostnadsöverlägsenhet eller 

differentiering över hela marknaden och därmed väljer att agera inom en begränsad kategori 

istället (Gezelius & Wildenstam, 2011). Porter (1980) nämner att företaget kan antingen bli 

differentierade eller kostnadsöverlägsen eller till och med bådadera inom sin specifika nisch 

då fokusering används som strategi. Dock kommer fokuseringsstrategin alltid föra med sig 

vissa begränsningar avseende hur stora marknadsandelar företaget kommer kunna ta. Risken 

finns även att nya företag hittar nya fokuseringsområden inom företagets fokusområde och 

därigenom blir utkonkurrerade (Porter, 1980).  

 

”Stuck in the middle”  

I de fall företag försöker sig på att både vara kostnadsöverlägsna samtidigt som de vill vara 

differentierade finns risken att företaget fastnar i mitten på U-kurvan, se figur 2. I mitten av 

kurvan råder mindre lönsamhet och i värsta fall ingen lönsamhet alls vilket Porter (1980) 

beskriver som ”Stuck in the middle”. Det är av stor vikt att bestämma sig för vilken strategi 

som företaget vill använda sig av. Ett företag kan skapa framgång både genom att pressa 

priserna och sälja stora volymer till många kunder men även genom att differentiera sina 

produkter och sälja dyrare till ett färre antal kunder. Kombinationen av dessa kan dock vara 

svår om inte rent av omöjligt för att maximera lönsamhet och bör därav generellt sett ej vara 

en strategi för företaget (Gezelius & Wildenstam, 2011). 
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Figur 2: Stuck in the middle (Illustration modifierad utifrån Gezelius & Wildenstam, 2011). 

 

 

3.1.2 Porters femkraftsmodell  

Porters fem konkurrenskrafter är ett redskap för konkurrensanalys på en marknad med 

konkurrens, vilket här benämns som en röd ocean (Kim & Mauborgne, 2015). Figur 3 

illustrerar femkraftsmodellen som Porter (1998) tog fram för att beskriva de krafter som 

skapar konkurrens inom en viss bransch. Dessa fem hot beskrivs som hotet av att nya aktörer 

inträder på marknaden som skapar konkurrens, kunders förhandlingsstyrka, hot om att nya 

produkter och tjänster skall ersätta produkten, leverantörernas förhandlingsstyrka samt hotet 

av konkurrens som råder inom branschen (Porter, 1998).  
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Figur 3: Porters fem konkurrenskrafter (Illustration fritt tolkad från Porter, 1998). 

 

Rivalitet inom branschen  

Inom branscher sker en rivalitet där företag konkurrerar med varandra. Vanligt 

förekommande taktiker för att ta marknadsandelar är priskonkurrens, marknadsföring samt 

utvecklingen av nya produkter (Porter, 1998). Konkurrens är oftast global idag där företag 

över hela världen konkurrerar med varandra. Vidare beskriver Porter (1998) hur rivalitet inom 

branschen uppkommer i stor utsträckning då produkter inte är tillräckligt differentierade eller 

då det för kunden är lätt att byta en produkt mot ett minst lika attraktivt substitut då det inte 

finns några höga omställningskostnader. Om det kräver stora resurser för en kund att byta 

underleverantör blir bytet mindre troligt och kunden stannar i allt större omfattning kvar hos 

det befintliga företaget (Porter, 1998). Porter (1998) beskriver vidare att företag kan motverka 

prissänkningar i samband med rivalitet genom att fokusera på de mer snabbväxande 

segmenten i branschen eller på de delar där företaget har lägst fasta kostnader.  

 

Hot från potentiella konkurrenter  

Nya konkurrenter som inträder på marknaden har viljan att vinna marknadsandelar. Dessa 

konkurrenter har nya förmågor och betydande resurser som kan konkurrera på den befintliga 

marknaden med antingen nya produkter eller pressade priser. Hur stort hotet blir av nya 

potentiella konkurrenter har att göra med reaktioner från befintliga aktörer på marknaden 

(Porter, 1998).  
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I de fall det kan ses som höga hinder att tillträda marknaden kommer risken av hotet från nya 

konkurrenter att minimeras. Porter (1998) beskriver att det finns olika hinder för nya aktörer 

att tillträda marknaden. Dessa hinder kan vara skalekonomi, produktdifferentiering, 

kapitalkrav, kostnadsnackdelar oberoende av storlek, tillgång till distributionskanaler och 

slutligen politiska krafter. Med skalekonomi som hinder innebär att aktörerna som vill in på 

marknaden tvingas till att producera i stor skala eller acceptera de kostnadsnackdelar som 

annars uppkommer (Porter, 1998).  

Produktdifferentiering som hinder innebär att nya aktörer som vill träda in på marknaden 

måste spendera tid och pengar för att överkomma den kundlojalitet som uppkommer i 

samband med varumärkesidentifiering (Porter, 1998). Varumärkesidentifiering uppkommer 

genom reklam, kundservice, genom att ha varit först ut på marknaden samt slutligen genom 

produktskillnader. Med kapitalkrav menas att det kräver ett stort kapital för att kunna inträda 

på en marknad. Kostnader som uppkommer i form av exempelvis marknadsföring, 

kundkredit, lager och startförluster måste täckas. Kostnadsnackdelar oberoende av företagets 

storlek kan vara ett hinder för nya aktörer som vill inträda en marknad. Dessa 

kostnadsnackdelar kan uppkomma genom att befintliga företag har patent på en viss teknik 

eller produkt. Dessa fördelar är således inte tillgängliga för de nya aktörerna på marknaden 

oavsett vilken storlek företaget har och vilka skalfördelar företaget kan uppnå. Utöver olika 

patent kan dessa kostnadsnackdelar uppkomma genom exempelvis statliga subventioner eller 

tillgång till de bästa råmaterialkällorna (Porter, 1998).  

Tillgång till distributionskanaler är ytterligare ett hinder nya aktörer måste övervinna (Porter, 

1998). Beroende på hur uppbundna distributionskanalerna är av de befintliga konkurrenterna 

desto svårare blir det för nya aktörer att ta sig in på marknaden. Vidare diskuterar Porter 

(1998) att med politiska krafter som inträdeshinder på en marknad menas att staten kan 

begränsa tillträdet till olika marknader. Detta kan antingen ske genom att det kan komma att 

krävas olika licenser för tillåtelse att inträda marknaden. Vidare kan de politiska krafterna 

bestå i att staten reglerar olika lagar för att arbeta för ett bättre klimat (Porter, 1998). Ett 

aktuellt exempel på detta kan vara att staten inför styrmedel såsom att skatt läggs på 

koldioxidutsläpp, att företag tilldelas utsläppsrätter eller användandet av elcertifikat.   

 

 

 



 

21(62) 
 

Kundens förhandlingsstyrka 

Porter (1998) beskriver hur kundens förhandlingsstyrka ökar i de fall kunden köper in 

produkter i stora volymer. I de fall produkterna inte är differentierade och istället 

standardiserade blir det lättare för kunden att spela olika aktörer mot varandra då en liknande 

produkt lätt går att tillgå på annat håll. Generellt sett kan sägas att kunder tenderar till att bli 

mer priskänsliga i de fall produkten de konsumerar är odifferentierad, om produkten är väldigt 

dyr i förhållande till kundens lön eller slutligen i de fall då kvalitén av produkten inte har 

någon större betydelse för kunden. I de fall kunderna är återförsäljare får de ytterligare en 

styrka genom att i sin tur kunna påverka sina kunder att köpa produkterna (Porter, 1998). 

 

Hot av substitut  

Potentialen för ett företags vinst och tillväxt kan begränsas av substitut som finns på 

marknaden (Porter, 1998). Såvida företag inte uppgraderar kvalitén på produkterna, eller på 

något sätt särskiljer dem kommer ett företag att förlora dels tillväxtpotential och även vinster. 

Då substitut erbjuds för en produkt eller tjänst till ett mycket lägre pris kommer företag med 

ursprungsprodukten i stor utsträckning förlora intäkter, då kunderna väljer substitutet istället 

(Porter, 1998). Porter (1998) beskriver hur vinstpotentialen för en produkt hämmas av andra 

substitut på marknaden. I samband med en kall vinter och höga energikostnader i slutet av 

1970-talet ökade efterfrågan på fiberglas vilket används som isolering. Med tanke på den 

ökade efterfrågan borde fiberglasföretagen kunnat höja priserna. Dock hämmades de av de 

andra konkurrerande isoleringssubstitut som fanns att tillgå på marknaden.  

 

Leverantörernas förhandlingsstyrka  

Porter (1998) beskriver hur leverantörer genom sin förhandlingsstyrka kan påverka företag, 

genom att höja priserna eller minska kvalitén för de produkter och tjänster leverantörerna 

tillhandahåller. Detta kan i hög grad påverka ett företags lönsamhet i de fall företaget inte kan 

göra samma ökning i sin prissättning av produkter och tjänster. I det fall ett fåtal leverantörer 

dominerar marknaden ökar deras förhandlingsstyrka. Vidare är leverantörerna kraftfulla i de 

fall deras produkter är unika eller differentierade. Långsiktiga samarbeten med kunden där 

leverantören har anpassat produkten specifikt till kunden leder även till en konkurrensfördel 

(Porter, 1998).   
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3.2  Miljöstrategier 

För att skapa konkurrensfördelar kan en strategi som utgår från miljömedvetenhet vara ett 

verktyg som är högst aktuellt. En miljömedveten strategi kan både öka intäkter, reducera 

befintliga kostnader, bygga upp ett pålitligt varumärke och minimera risker med dålig 

miljöpolicy som kan skada varumärket (Esty & Winston, 2009). Figur 4 illustrerar de 

strategiska fördelar miljöstrategier skapar.  

 

Figur 4: Miljöstrategier (Illustration modifierad utifrån Esty & Winston, 2009). 

 

Intäkter skapas utifrån att införa ekodesign genom att designa om produkter och 

produktionsprocesser, vilken håller kostnader nere tack vare minskat avfall och utsläpp från 

företaget vilket skapar större intäkter för produkterna som säljs. Genom ekodesign kan företag 

använda miljö som marknadsföringsknep och hitta nya marknadsutrymmen (Esty & Winston, 

2009). 

Kostnader ett företag har uppkommer exempelvis med den energianvändning som krävs i 

produktionen. Genom att använda produktionsprocesser som förbrukar mindre energi 

reduceras företagets kostnader årligen genom energieffektivisering. Tack vare att ta tillvara på 

restprodukter istället för att slänga dem spar företaget både på miljön men även minimerar 

kostnader då företaget inte behöver köpa in lika stora mängder material för produktion. Med 
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hjälp av instrument som livscykelanalyser kan företag upptäcka var under livscykeln som de 

största utsläppen uppkommer och utifrån det göra åtgärder (Esty & Winston, 2009). 

Precis som figur 4 illustrerar kan en miljöstrategi både skapa ett högt förtroende för 

varumärket samtidigt som det minimerar risken för att råka ut i blåsväder där miljöförstöring 

härleds till företaget, vilket kan få stor negativ uppmärksamhet i media. I de fall en avlägsen 

leverantör till företaget skulle dumpa avfall i en sjö kan detta få stora konsekvenser för 

företaget som kan komma att få betala priset för leverantörens handling. Detta leder till att 

företag måste ställa höga krav på de leverantörer de samarbetar med (Esty & Winston, 2009).   

 

3.3 Innovation  

Innovation grundar sig i kunskap och att genom olika insikter skapa nya möjligheter. 

Kunskapen kan grunda sig i tidigare vetskap eller ny som uppnås genom forskning i ny 

teknologi, marknader eller konkurrenters agerande. Innovation grundar sig sällan på endast 

exempelvis ny teknologi utan är en sammansättning av en mängd information som slås 

samman (Tidd & Bessant, 2009). Figur 5 illustrerar olika dimensioner över innovation, då 

innovation kan vara allt från att förbättra en existerande produkt till att ta fram en helt ny 

produkt på marknaden.   

 
Figur 5: Olika nivåer av innovation (Illustration modifierad utifrån Tidd & Bessant, 2009). 
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3.4 Nya marknader  

Outnyttjade marknader som ännu inte existerar beskrivs som en blå ocean enligt Kim och 

Mauborgne (2015). Då företag skapar efterfrågan på en outnyttjad marknad skapas det 

möjligheter till stor ekonomisk lönsamhet och tillväxt. En blå ocean kan dels skapas utanför 

existerande branschgränser, men de kan även skapas utifrån de branscher som redan finns 

genom att utöka en befintlig bransch (Kim & Mauborgne, 2015). Utifrån en blå oceanstrategi 

bör fokus inte ligga på konkurrens. I de fall företagen fokuserar i alltför stor utsträckning på 

konkurrensen är risken stor att företaget förblir i en röd ocean, en marknad med konkurrens. 

Detta då konkurrensen blir kärnpunkten för strategin istället för kunden. Istället bör företag 

skapa en värdeökning i sina produkter och tjänster vilket medför att konkurrens blir 

oväsentlig (Kim & Mauborgne, 2015). 

Kim och Mauborgne (2015) beskriver hur företagsledare uppmuntrats agera som 

entreprenörer för att tillhandahålla nya produkter och tjänster. Detta ställer stora krav på 

företagsledare där inga strategiska verktyg har funnits att tillgå för företag som velat bryta sig 

loss från en konkurrensutsatt marknad och skapa nya marknader. På frågan varför företag har 

gått från en röd till blå ocean har chefer förklarat beslutet och agerandet med att det antingen 

orsakats av en djup och allvarlig kris eller en beslutsam ledare (Kim & Mauborgne, 2015).  

Företag som aktivt arbetar med att finna nya marknader tenderar till att anta en proaktiv 

marknadsorientering vilket menas att företag skapar behov hos kunderna som de förut inte 

hade (Ghauri, Wang & Elg, 2016). Företag som använder sig av en proaktiv 

marknadsorientering kan benämnas som marknadsdrivande då de kan ses som att de driver 

marknaden framåt. Marknadsdrivande företag anpassar kunderna efter deras specifika 

affärsmodell genom innovationer och idérikedom (Ghauri, Wang & Elg, 2016). 

 

3.4.1  De fyra åtgärderna  

De fyra åtgärderna är en analysmodell som kan användas vid skapandet av nya marknader, så 

kallade blåa oceaner, framtagen av Kim och Mauborgne (2015). Deras modell är konstruerad 

för att bryta sig loss från en konkurrensstrategi som handlar om differentiering eller låga 

kostnader. De fyra åtgärderna består utav reducera, skapa, öka samt eliminera och beskrivs i 

figur 6. Dessa fyra åtgärder ligger till grund för skapandet av en ny värdekurva (Kim & 

Mauborgne, 2015). 
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Figur 6: De fyra åtgärderna (Illustration fritt tolkad efter Kim & Mauborgne, 2015). 

 

Reducera 

Med åtgärden reducera menas att företaget skall se över vilka faktorer som bör reduceras 

under branschstandard (Kim & Mauborgne, 2015). Vidare beskriver författarna att i kampen 

gentemot konkurrenterna kan företaget i takt med att försöka matcha eller vinna över sina 

rivaler ha överdesignat de tjänster och produkter som de tillhandahåller. Detta på bekostnad 

av att företaget succesivt ökat sin kostnadsnivå utan att egentligen tjäna något. Genom att 

minska olika faktorer som företaget lägger resurser på i onödan kan företaget sänka kostnader 

inom företaget (Kim & Mauborgne, 2015). 

 

Skapa 

Med åtgärden skapa bör företaget se över vilka faktorer branschen aldrig tidigare producerat 

men som i framtiden borde erbjudas. Denna åtgärd är viktig för att kunna skapa ny 

värdeinnovation och efterfrågan genom nya produkter och tjänster vilket är grunden för en ny 

marknad. Tillsammans med åtgärden eliminera är handlingen skapa viktigast för att bryta sig 

loss från konkurrensen inom en bransch och göra den irrelevant för företaget. Detta då man 

genom nya faktorer skapar efterfråga och inte endast maximerar kundvärdet med existerande 

konkurrensfaktorer (Kim & Mauborgne, 2015). 
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Öka 

Kim och Mauborgne (2015) beskriver åtgärden öka som de faktorer som bör ökas över 

branschstandard. Genom att öka faktorer över branschstandard kommer kundvärdet att öka. 

Faktorerna kan exempelvis innefatta engagemang hos detaljhandlare, priset på produkterna 

eller standard på lokaler (Kim & Mauborgne, 2015). 

 

Eliminera 

Företag bör se över vilka faktorer som bör elimineras. Många faktorer som branschen tar för 

givet i dagsläget och länge konkurrerat med gentemot sina rivaler bör ses över. Detta då dessa 

faktorer inte tvunget behöver skapa något värde utan kan till och med föra med sig negativa 

värden. Det blir således viktigt att som företag kunna gallra bort dessa faktorer som endast 

tynger företaget dels ekonomiskt men även resursmässigt. Viktigt är att som företag uppfatta 

och därefter reagera på ifall ett skifte sker i något som kunderna värderar högt (Kim & 

Mauborgne, 2015). 

 

3.5  Sammanfattning av teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen har tagit upp teorier och begrepp som berör strategier som finns 

att tillgå då ett företag befinner sig på en konkurrensutsatt marknad, även kallad röd ocean. 

Här tenderar företag att vara reaktiva och drivs i allt högre utsträckning av marknaden 

(Jaworski, Kohli & Sahay, 2000).  Kapitlet presenterade två olika analysverktyg som företag 

kan använda sig utav då de befinner sig på en marknad med konkurrens; Porters tre 

basstrategier och Porters femkraftsmodell.  

En proaktiv marknadsorientering driver marknaden framåt då de skapar en ny efterfrågan hos 

kunderna genom produkter och tjänster som tidigare ej existerat. Fokus ligger inte längre på 

företagets rivaler, utan på att nya icke existerande marknader skapas varpå rivalerna blir 

irrelevant för företaget. Tidigare har inga analysverktyg funnits att tillgå för företag som vill 

bryta sig loss från en marknad med konkurrens. Vad som presenterats under kapitlet är en 

strategi för en proaktiv marknadsorientering framtagen av Kim och Mauborgne (2015) vilket 

benämns som ”de fyra åtgärderna” vilket används för att analysera vilka nya produkter och 

tjänster företaget bör skapa, öka, eliminera samt reducera.  
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Då ett företag inträder på en ny marknad skapar det många fördelar såsom att företaget blir 

först in på marknaden och därmed skapar en stark position. Med tiden kommer fler och fler 

konkurrenter att inträda på marknaden, så från att företaget först har en proaktiv 

marknadsorientering tenderar de att mer och mer bli reaktiva, i samband med att de utsätts för 

konkurrens (Jaworski, Kohli & Sahay, 2000). De olika tillvägagångssätten att agera på en 

marknad bör ses som komplementära och får inte missuppfattas som varandras motpoler, där 

en blandning av dem inte skulle kunna förekomma. Det är inte helt ovanligt att ett företag 

under samma tid försöker skydda en gammal teknik som genererar intäkter samtidigt som 

företaget försöker bygga framtidens produkter med ny teknik och idérikedom (Jaworski, 

Kohli & Sahay, 2000). 

Sammanfattningsvis har väsentlig teori och de begrepp som är av intresse för det studerande 

området tagits upp och konkretiserats under detta kapitel. Då studien antar en induktiv ansats 

kommer inte teorin att prövas utifrån hypoteser som en deduktiv ansats hade angripit 

undersökningen. Istället kommer lämpliga teoriavsnitt utifrån vad som framgår av 

empirimaterialet att ligga som stöd för en analys under kapitel fem.  
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4  Empiri  
__________________________________________________________________________________ 

I följande kapitel presenteras den empiri som insamlats för arbetet i form av intervjuer. 

Kapitlet inleds med en kort beskrivning av samtliga företag som ligger till grund för studien.  

__________________________________________________________________________________ 

4.1 Presentation av företag  

I tabell 3 ges en snabb överblick över företagens antal anställda, omsättning och deras tre 

största marknader under år 2017.  

Tabell 3: Företagsinformation baserat på årsredovisningar 2017 

 Alfa 
Laval 

Assa Abloy Inwido Lindab Tetra Pak 
 
 

Antal 

anställda  

16 367 47 500 4 361 5 143 24 810 

Omsättning 

(MSEK) 

35 314 76 137 6 371 8 242 118 440 

Tre största 

marknader 

1. USA 

2. Kina 

(inkl. 

Hong 

Kong) 

3. Norden 

 

1. Nordamerika 

2. Europa 

3. Asien  

 

1. Sverige-

Norge 

2. Finland 

3. Danmark  

 

1. Norden 

2. Västeuropa 

3. Central- och 

Östeuropa  

 

Förpackningsmaterial 

1. Kina 

2. Brasilien 

3. USA 

Bearbetingslösningar 

1. USA 

2. Kina 

3. Ryssland 

 

 

4.1.1 Alfa Laval  

År 1883 grundades företaget AB Separator som senare skulle byta namn till Alfa Laval efter 

grundaren Gustaf de Laval (Alfa Laval, 2018). Alfa Laval är en global leverantör av 

produkter inom värmeöverföring, separering och flödeshantering (Alfa Laval, 2017). 

Företaget vänder sig till en rad olika kunder, där segmentet packningsförsedda 

plattvärmeväxlare riktar sig till allt från både tung- och lättindustri, livsmedel, kylteknik och 

marinindustri. Systembyggare och installatörer bygger ihop och installerar produkten som en 
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del av ett större system åt konsument. Alfa Laval har även direkt kontakt med konsument men 

till största del sker kontakten genom distributörer2. Alfa Laval är idag en global 

marknadsledare inom packningsförsedda plattvärmeväxlare2.  

Alfa Laval påverkas av kunder i den mening att allt börjar med kundens behov och utifrån det 

har förmågan att adressera problemet från ett utbudsperspektiv både för kund men även för 

distributörer vilka har olika behov och alla dessa behov måste tillgodoses. Alfa Laval 

påverkar kunders köpbeteende och efterfrågan genom att vara marknads- och teknologiledare 

och utifrån ny teknik och egenskaper få kunder att få upp ögonen för deras nya produkter. 

Genom att lyfta medvetandenivån för ny teknologi och göra det tillgängligt för kunden kan 

företaget influera kunderna2.  

 

4.1.2 Assa Abloy  

Företaget Assa Abloy bildades år 1994, då de två ledande låsleverantörerna svenska Assa och 

finska Abloy slogs ihop (Assa Abloy, 2018). Det svenska företaget Assa grundades av August 

Stenman år 1881. Företagsnamnet Assa står för August Stenman Stenman August (Assa 

Abloy, 2012). Assa Abloy köpte år 2002 upp företaget Besam (tillhandahåller automatiska 

dörrlösningar) som funnits på den svenska marknaden i 50 år, innan det uppköpet var Assa 

Abloy ett renodlat låsföretag men fick efter uppköpet en helt ny bredd av produkter3. Assa 

Abloy är världsledande inom lås- och dörrlösningar och tillhandahåller mekaniska, 

elektromekaniska och digitala dörrlås. Vidare erbjuder Assa Abloy säker entré- och 

passerkontroll, hotellsäkerhet och entréautomatik (Assa Abloy, 2017).  

Assa Abloy vänder sig till tre olika kundgrupper; arkitekter, stora byggföretag och slutligen 

små företag. Arkitekter tar med Assa Abloys produkter i sina arkitektritningar. Stora 

byggföretag såsom Skanska använder produkter från Assa Abloy när exempelvis ett stort 

sjukhus ska byggas. Mindre företag syftar på detaljhandel och offentliga byggnader såsom 

hotell, polishus och sjukhus. Hit vänder sig Assa Abloy med produkt, installation och 

slutligen service. Företaget är konjunkturberoende och går marknaden bra för detaljhandeln 

går det även bra för Assa Abloy. Olika lagar och regleringar påverkar Assa Abloy som måste 

tillhandahålla produkter och tjänster som lever upp till olika nationella normer. Exempel på 

                                                        
2 Gennetier, Julien; Vice President Energy Division and President Business Unit Gasketed Plate Heat 
Exchangers. 2018. Intervju 21 november 
3 Calling, Stefan; Produktdirektör. 2018. Intervju 14 november 
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detta kan vara att vid nybyggnation av ett sjukhus uppkommer brandregler som Assa Abloys 

produkter måste hantera. För att påverka konsumenters köpbeteende och efterfråga är 

arkitekterna en viktig aktör för Assa Abloy då de tar med företagets produkter i sina 

ritningar3. 

 

4.1.3 Inwido 

Inwido är Europas största företag för tillverkning av fönster och en av de ledande 

leverantörerna av dörrar (Inwido, 2017). Koncernen Inwido bildades år 2004 men många av 

deras varumärken har funnits på marknaden under många år. År 1924 startades Lenhovda 

snickerifabrik i Småland vilket ses som den allra första grunden till Inwido (Inwido, 2018).  

Inwido har 58 olika bolag utspridda i 12 olika länder. Vidare har koncernen runt 25 olika 

varumärken (Inwido, 2017).  

Inwido vänder sig till konsumentgruppen villaägare. Dock finns svårigheter inom branschen 

då en konsument köper ett fönster i snitt 1,5 gånger under hela sitt liv4. Inwido påverkas inte i 

någon högre utsträckning av konsumenten utan efterfrågan styrs till större del av snickare, 

vilka guidar konsumenten. Trender skapas ofta först hos byggföretag som Peab och Skanska 

före konsumenterna4.  

 

4.1.4 Lindab 

Företaget Lindabs historia går tillbaka till år 1956 i Lidhult i form av en tunnplåtsverkstad. 

Tre år senare flyttade företaget till Bjärehalvön i Grevie där de registrerades och där 

huvudkontoret ligger idag (Lindab, 2018). Idag är företaget en global koncern och har 

verksamhet i 32 länder. Lindab tillhandahåller stålbyggnadssystem som är monteringsfärdiga. 

Vidare erbjuder Lindab system, lösningar och produkter inom ventilation (Lindab, 2017).  

Lindabs direkta kunder är bygghandlare som i sin tur säljer till konsument. Lindab påverkas 

idag i väldigt liten grad av konsument5. Lindab vill sälja in ren luft till jordens befolkning så 

att alla människor ska få tillgång till så ren luft som möjligt5. Lindabs utmaning är att arbeta 

in en förståelse för betydelsen av ren luft, då konsumenter inte anses ha den förståelsen idag. 

                                                        
4 Lindsjö, Mariette; Marketing and Innovation Director. 2018. Intervju 14 november 
5 Lönnberg, Joakim; VD. 2018. Intervju 28 november 
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Att luft kan vara skadlig trots att den är helt luktfri är inte något många konsumenter går runt 

och tänker på eller känner till. Vidare arbetar Lindab med att sprida kunskap om de 

ventilationssystem som sitter uppe i många byggnader idag. Dessa är ofta uppsatta på 70- 

eller 80-talet, och fyller inte sin funktion längre. Andra problem är att ventilationssystem kan 

vara feldimensionerade till den applikation de idag används för. Exempelvis kan de vara 

dimensionerade för ett rum för sex personer som idag används av 20 personer5.  

 

4.1.5 Tetra Pak 

År 1951 grundades Tetra Pak av Ruben Rausing i Lund (Tetra Pak, 2018). Företaget är 

världsledande inom livsmedelsförädling och förpackningslösningar. Under år 2017 sålde 

Tetra Pak produkter till över 160 länder (Tetra Laval, 2018).  

Den breda allmänheten kopplar företaget Tetra Pak endast till ett förpackningsföretag. Dock 

arbetar företaget med så mycket mer som exempelvis hur livsmedel processas. Företaget 

anpassar sig fortlöpande till hur industrin utvecklas. Tetra Pak är ett globalt framgångsrikt 

företag som var med och byggde upp branschen från start för 67 år sedan6. Tetra Pak vänder 

sig till ett livsmedelssegment med kunder i olika företag i mejeribranschen såsom 

Skånemejerier, Oatly och Kiviks musteri för att nämna några. Tetra Pak fokuserar på vad 

konsumenten efterfrågar för att kunna tillhandahålla detta till kund6. 

 

4.2 Konkurrensstrategier  

4.2.1 Framtidsperspektiv  

Nyckelkomponenten för fortsatt framgång för Alfa Laval inom segmentet värmeväxlare är 

förmågan att fånga en växande marknad genom fokusering på energieffektivisering genom 

produkt, behålla samt öka marknadsandelar2. Alfa Lavals mål är att inte endast vara en global 

marknadsledare, utan att vara marknadsledare inom varje enskild marknad där företaget är 

verksamt. Detta för att undvika att bli andrahandsval med minskad lönsamhet2. Målet är att 

vara marknadsledare på varje enskild marknad för att skapa både ett teknologiskt- och ett 

prisledarskap2.  

                                                        
6 Bengtsson, Lars; Vice President Carton Bottle. 2018. Intervju 23 november 
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Även Lindab har en strategi om att vara marknadsledare eller som sämst nummer två på 

marknaden5. Om så inte skulle vara fallet träder Lindab ur den marknaden. 

Framtidsperspektiv är att behålla sin ledande marknadsposition där Lindab idag är 

marknadsledande och växa på de marknader där man är nummer två för att på sikt bli störst. I 

framtiden vill Lindab även in på fler marknader men så länge företaget inte kan ta första eller 

andra platsen ger företaget sig inte in på marknaden. Beslutet bygger på att företaget har stor 

respekt för de konkurrenter som finns och svårigheter som uppkommer med att skapa 

lönsamhet i de fall Lindab inte har en helt ny produkt att erbjuda5.  

Assa Abloys framtidsperspektiv är att öka marknadsandelar, ge sig in på nya geografiska 

marknader där företaget idag inte är verksamt samt bredda sitt produktsortiment3.  

Inwidos framtidsperspektiv för koncernen är att återta och utöka marknadsandelar inom 

konsumentmarknaden samt att stärka varumärket Elitfönster som är huvudvarumärket inom 

fönster4. Med tiden har Inwido förlorat allt fler marknadsandelar, vilket började redan 2012 då 

Inwidos förlust av marknadsandelar sjönk från 50 procent till idag runt 33 procent. Från att ha 

haft en stark position utan att egentligen inte marknadsfört sig i någon större utsträckning 

tvingades Inwido till att bli mer strategiska. Allt fler konkurrenter har etablerat sig på 

marknaden vilket har medfört priskonkurrens4. Viktiga detaljhandelsföretag såsom Woody 

Bygghandel, Optimera och Beijer har med åren blivit allt mindre lojala mot Inwido, varpå 

Inwido tappat marknadsandelar. I ett led att nå ut till konsumenterna direkt och inte vara 

beroende av underleverantörer har Inwido lanserat konceptet elitfönsterpåplats.se. Härigenom 

hoppas företaget stärka sin position på den befintliga marknaden4.  

Tetra Pak som företag strävar efter att hålla jämna steg med sin nuvarande marknad6.  

 

4.2.2 Olika typer av konkurrens  

Alfa Laval ställs inför olika sorters konkurrens på marknaden där ett exempel är 

konkurrerande teknik, då konkurrenter tillhandahåller en liknande produkt i form av 

substitut2. Alfa Laval har inte många konkurrenter på marknaden för värmeväxlare men 

inträdesbarriären på marknaden är idag lägre än vad den varit tidigare. Dock kräver det 

fortfarande stora summor för att investera i den teknologi och produktion som behövs för 

tillverkningen2. Konkurrensen består främst av lokala konkurrenter men även av ett fåtal 

globala konkurrenter. Än så länge är de lokala konkurrenterna långt efter Alfa Laval då det 

kommer till teknik men de har fortfarande anslutning till marknaden och kan ha fördelar i 
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form av handelshinder så som tullar. Handelstullar är aktuellt för flera stora marknader som 

USA, Brasilien och Indien där regeringarna vill prioritera lokala tillverkare. I ett led att 

kringgå handelstullar har Alfa Laval åtta olika fabriker för plattvärmeväxlare beläget på olika 

platser i världen2.  

Konkurrensen är stenhård i branschen där Assa Abloy är verksam3. Det finns många liknande 

produkter att tillgå på denna så kallad mogna marknad bland Assa Abloys konkurrenter. Det 

marknadsledande företaget inom branschen på den amerikanska marknaden finns inte över 

huvud taget i Europa samtidigt som marknadsledaren i Europa inte finns på den amerikanska 

marknaden. Ur ett globalt perspektiv är Assa Abloy störst inom branschen men inte när det 

kommer till en specifik marknad utanför Sverige3.  

Lindab möter en omfattande konkurrens på den internationella marknaden med stora globala 

företag5. I och med direktiv från EU med standardisering av produkter finns möjligheter att 

verka på hela den Europeiska marknaden. Problem uppkommer med logistiken då det sker 

stora in- och utflöden av produkter och samhällets infrastruktur räcker inte till. Det blir 

således av stor vikt att ligga rätt logistiskt5.  

Då det kommer till Inwidos konkurrens finns det i dagsläget runt 100 000 fönstertillverkare 

globalt och i Sverige runt 100 stycken och många av dessa är väldigt bra företag4. 

Fönstermarknaden är väldigt lokal. Exempel på detta är att Elitfönster är väldigt starka i 

Skåne medan konkurrenten Svenska fönster är stora i Norrland. Många lågprissegment har 

tillkommit på senare tid4. I takt med att fler och fler konkurrenter har inträtt på marknaden 

urvattnar dessa marginaler och priser4.  

Det sker en global konkurrens på den marknad Tetra Pak verkar, men med tiden har det börjat 

dyka upp allt fler lokala konkurrenter utanför Europa som exempelvis på den asiatiska 

marknaden6. 

 

4.2.3 Potentiella hot  

Det finns ingen större hotbild avseende Assa Abloys konkurrenskraft då ingen större 

innovation kommer tränga undan företaget från marknaden3. Då ny teknik inträder på 

marknaden som krävs för att förbli konkurrenskraftiga har Assa Abloy de finansiella medel 

som krävs för att köpa upp teknikföretag som hanterar detta. Dock kan Assa Abloys 
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marknadsandelar både sjunka och öka med tanke på den konkurrens som finns på marknaden, 

då nya konkurrenter alltid är ett hot då de kan ta marknadsandelar3.  

Hotbild avseende Inwidos konkurrenskraft är de allt fler varumärken som kommit in på 

marknaden och att kunder blivit mindre lojala då priset spelar en allt större roll4. För att aktivt 

arbeta mot detta hot arbetar Inwido med olika mediekanaler, att stötta kunder som snickare 

och byggföretag i att vara flexibla och skapa smidiga arbetssätt, nya lanseringar och att hela 

tiden ha ett aktuellt utbud för de olika grupperna konsument, snickare och stora byggbolag 

som Peab och Skanska4.  

Hotbild avseende Lindabs konkurrenskraft kan vara ifall det exempelvis kommer ett 

paradigmskifte, vilket kan illustreras med företaget Uber, som tagit stora marknadsandelar 

från de traditionella taxibolagen5. Ett företag måste alltid vara medvetet om att förändringar 

kan ske på marknaden och det snabbt. Ett exempel som skulle kunna hota Lindab är om ett 

företag som Amazon eller Google får för sig att börja sälja ventilationssystem trots att de inte 

har något med ventilation att göra5. I detta fall kan Lindab bli en samarbetspartner ifall 

exempelvis Amazon väljer att sälja produkter från Lindab, men det kan även bli motsatt effekt 

att Amazon väljer något ventilationsföretag från Kina som konkurrerar ut Lindabs produkter. 

Enda sättet att möta dessa hot är att vara först med teknologi och ha en starkt 

marknadsledande position. För att inte minska marknadsandelar arbetar Lindab med att vara 

ett kunskapsbolag5. Traditionella säljare kommer inte finnas kvar i framtiden utan kunniga 

ingenjörer kommer ta över då det är den kunskapen kund och konsument kommer efterfråga5.  

Det finns inga överhängande hot gentemot Tetra Paks konkurrenskraft, men med tiden har 

konkurrensen blivit allt hårdare6. På marknaden finns både konkurrenter som tillhandahåller 

liknande produkter, exempelvis förpackningar i papp, men även konkurrens i form utav andra 

substitut, exempelvis förpackningar i plast6. 

 

4.2.4 Strategier för skapandet av konkurrensfördelar  

För att skapa konkurrensfördelar arbetar Alfa Laval med att vara teknikledande och att ha rätt 

kompetens för Alfa Lavals personal i hela arbetskedjan och företaget investerar mycket i 

forskning och utveckling (FoU)2. Vidare skapar Alfa Laval skalfördelar genom stora 

produktionsvolymer, investering i service vilket skapar hög leveransförmåga och 

tillhandahållandet av servicetekniker som gör stor skillnad i konkurrensen mot lokala 

konkurrenter. Servicen får stor ekonomisk betydelse för företaget då Alfa Lavals produkter 
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har en lång livslängd2. Det strategiska arbetet för att bli konkurrenskraftig har förändrats över 

tid. Alfa Laval hade brist på organisk tillväxt i företaget vilket uppmärksammades under 

2016. Detta ledde till en omorganisation under 2017 med fokus på ökad organisk tillväxt och 

mindre fokus på förvärv, högre belopp satsades på forskning och utveckling (FoU) samt 

ökade resurser inom service. Som ett led av omorganisationen har befogenheterna för 

beslutsfattande ökat, vilket har förbättrat företagets förmåga att snabbt anpassa sig till 

förändringar på marknaden samt att det har blivit lättare att fånga affärsmöjligheter2.  

Assa Abloy arbetar strategiskt med att köpa upp konkurrenter på marknaden samt uppköp av 

olika teknikområden3. Assa Abloy köper upp företag i länder där företaget inte redan finns, 

istället för att bygga upp egna fabriker eller säljorganisationer från grunden. Assa Abloy 

arbetar med exportstrategier för att nå ut till en global marknad3. För att skapa 

konkurrensfördelar på marknaden arbetar Assa Abloy med marknadsföring, goda relationer 

till byggföretag och arkitekter samt konkurrenskraftiga priser. Assa Abloys strategi är att 

servicen alltid skall vara hög och fungera väl. Assa Abloy har ett flertal miljöcertifikat för att 

göra företaget attraktivt3. Vidare är Assa Abloys strategi, att i de fall man kan köpa upp de tre 

största låsföretagen i ett land, kan man som företag växa väldigt kraftigt med den marknaden3. 

Inom låsbranschen har varje land varit väldigt beroende av inhemska företag. En tysk 

låshandlare skulle aldrig få för sig att lita på en svensk låshandlare och tvärt om, varpå 

mycket inom låsbranschen var statligt ägt3.  

För att stå emot konkurrens arbetar Lindab med att gå ut online samt att finnas lokalt5. Idag är 

Lindab det enda företaget i branschen som även har egna butiker (150 stycken), då 

konkurrenterna endast säljer till grossister5. Det strategiska arbetet för att vara 

konkurrenskraftiga har förändrats över tid. Detta grundar sig i utvecklingen inom teknik som 

inte tidigare funnits vilket ställer nya krav. I takt med att den yngre generationen i allt större 

utsträckning söker information via nätet förändras Lindabs angreppsätt till att nå ut till kunder 

och konsumenter. Robotar och programmering blir centralt för att hänga med i den 

teknologiutveckling som krävs för att inte försvinna från marknaden5. I ett led att 

marknadsföra Lindabs produkter används information via digital media. Den äldre 

generationen, 50+ är svåra att övertala men den yngre generationen är mer medvetna om 

klimat och därigenom även om inomhusmiljö och hälsa5. För att sprida information om 

Lindabs produkter använder företaget sig utav bloggar och sociala medier såsom Facebook, 

Instagram och Twitter. Genom sociala forum sprider Lindab kunskap om ren luft och 

problematik med gamla system som inte ses över. Bloggar används i ett led från att komma 
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ifrån de traditionella företagshemsidorna då det där är svårt att få en mer oberoende situation, 

utan stämpeln om att det bara är ett försäljningstrick lätt fås. Genom YouTube sprider Lindab 

olika reklamfilmer om sina produkter5. Något Lindab arbetar med är att försöka ta rätt 

tillfällen i akt. Sommaren 2018 då Sverige hade en ovanligt varm sommar och många 

människor var på jakt efter fläktar att kyla ner sovrummen med, gick Lindab ut med 

reklamen: ”Har du varmt i sovrummet, behöver du bättre ventilation?” Vidare har Lindab en 

strategi om att distribuera erbjudanden genom att få potentiella konsumenters email-adresser, 

där sedan automatiserade och specialanpassade erbjudanden skickas ut5. Det är via nätet i 

form av olika kanaler som YouTube, Facebook, Instagram och Twitter som Lindab försöker 

påverka kunder och konsumenter. Idag arbetar en informatör heltid med dessa kanaler för att 

få ut information. I framtiden kommer ett skifte ske där en minskning av antalet utesäljare 

sker till förmån för att öka antalet digitala säljare5.  

För att skapa konkurrensfördelar arbetar Inwido med att stärka standardsortiment, jobba mer 

med konsumenterna i ett nära samarbete och driva media hårt och därigenom skapa starka 

associationer till ett varumärke, även kallat ”top-of-mind”. Detta då man vill att kunder ska 

tänka på Elitfönster först då de tänker på fönster genom ett starkt varumärke4. Inwido arbetar 

med egen media, köpt media och gratis media. Egen media är Facebook, Instagram och 

företagets hemsida. Med gratis media menas olika former av media som företaget får gratis. 

Detta skapas exempelvis genom en blogg eller pressmeddelande då folk exempelvis börjar 

prata om varumärket eller delar ett inlägg på sociala medier. Köpt media är vad som kan ses 

som traditionell media, via annonser, TV-reklam och sökordsannonsering (SEA). Vidare 

använder Inwido sig av bloggare som framhäver Inwidos produkter, nackdelen med detta 

marknadsföringssätt är att det är väldigt dyrt4. Många konsumenter känner att de inte kan 

produkterna som finns att tillgå på marknaden tillräckligt bra varför de i stor utsträckning 

förlitar sig på snickare4. För att påverka efterfrågan och köpbeteende gäller det för Inwido att 

skaffa sig en god relation med snickarna. För att skapa konkurrensfördelar arbetar Inwido 

med att tillhandahålla ett relevant sortiment, vara mer kostnadseffektiva samt uppnå 

skalfördelar4.  

För att skapa konkurrensfördelar använder sig Tetra Pak av trender i världen6. Genom att 

scanna av marknaden uppfattar företaget att världen får en allt mer ålderstigen befolkning. 

Utifrån denna information översätter Tetra Pak informationen till produktegenskaper. För att 

anpassa sig till en åldrande befolkning har företaget olika strategier som att tillverka 

förpackningar som är lätta att öppna även för äldre människor samt att modifiera livsmedlet 
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mjölk genom att tillsätta mer kalcium6. För att inte mista marknadsandelar arbetar Tetra Pak 

nära sina kunder och har kontor i de flesta länder runt om i världen. Fokus ligger på att 

utveckla relevanta produkter för att överträffa konkurrenter genom ett aktuellt utbud6. Det 

strategiska arbetet för att vara konkurrenskraftig utvecklas varje år i takt med en tuffare 

marknad. Kunder kräver mer och förväntar sig snabba resultat. Utifrån detta läggs det idag ner 

mer tid på strategier jämfört med tidigare6. För 20 år sedan skulle produkter vara så billiga 

som möjligt. Idag efterfrågas produkter ”på språng”. Detta ställer krav från konsumenterna på 

produkter som är mer funktionella6. Kunder efterfrågar effektiva maskiner med minimal 

energiförbrukning. Tetra Pak arbetar med Industri 4.07 för att härigenom kunna skapa en ännu 

mer ihopkopplad spårbarhet än vad som finns idag. Tetra Pak har arbetat mycket med Industri 

4.0, vilket är en stor omställning trots att företaget redan tidigare arbetat med spårbarhet i 

produktledet6.  

 

4.2.5 Standardisering och lagerhållning av komponenter  

För att minska på stora lager används en hög nivå av standardisering av Alfa Lavals 

komponenter. Viktigt är att ha en hög nivå av informationsflöde för att kunna leverera snabbt. 

Företaget måste hela tiden veta var de befinner sig under konjunkturcykeln så att företaget 

varken minimerar risker för både över- och underlagring2.  

70 procent av Lindabs produkter produceras och levereras direkt till ett specifikt projekt på 

byggarbetsplatsen. Resterande 30 procent lagerhålls och kan hämtas i Lindabs olika butiker. 

För 20 år tillbaka i tiden var det tvärtom5.  

Assa Abloy sitter inte på några större lager, detta då varje dörr har unika egenskaper. 

Ytterligare ett led för att minska lager är att ha olika plattformskomponenter där produkterna 

är designade för att kunna fungera i många olika applikationer. På så vis används en variant 

som kan användas i en mängd olika applikationer och ändå kunna anpassa produkten till varje 

unik situation3.  

                                                        
7 Industri 4.0 även kallad fjärde industrirevolutionen skapas genom en kombination av digitala och fysiska 
tekniker. Syftet är att öka resurseffektiviteten och produktivitet för att därigenom öka ett företags 
konkurrenskraft. Exempel på Industri 4.0 är artificiell intelligens, datormoln, adaptiv robotik och sakernas 
internet (IoT) (Ustundag & Cevikcan, 2018) 



 

38(62) 
 

Inwido har inga stora lager. Allt tillverkas på uppdrag då deras produkter är unika och 

måttanpassade. Utmaningen ligger i att kunna leverera vid den tidpunkt snickare skall 

montera fönstren på bygget4.  

Tetra Pak använder sig av leverantörsstyrda lager (VMI) och sköter kundens lager för att 

underlätta för kunden6. 

 

4.3 Miljöstrategier  

Alfa Laval gör livscykelanalyser för produktionen av sina produkter men inte för 

användningsfasen hos Alfa Lavals kunder vilket hade resulterat i ett förbättrat resultat2. 

Produkten värmeväxlare är i sig själv energieffektiv vilket är dess säljargument.  

Assa Abloy ser positivt på miljöaspekter, där Assa Abloys ”karuselldörr” är en viktig 

komponent ur miljösynpunkt3. Miljöaspekter har hög relevans då olika nationella lagar och 

regleringar kommer från EU.  Men miljömässiga krav kommer även från arkitekter i 

Nordeuropa där miljökrav ställs för att de skall ta med Assa Abloys produkter i olika 

ritningar. Sydeuropa, Asien eller USA visar inte något större intresse gällande miljöaspekter i 

dagsläget3. Dock måste Assa Abloy kunna påvisa hur mycket energi deras produkter drar. 

Varje gång en ny produkt tas fram, jämförs den utifrån klimatpåverkan med den gamla 

produkten som den ersätter för att säkerställa att varje ny produkt är bättre ur miljösynpunkt. 

Företaget använder sig då av livscykelanalyser. Ett problem med verktyget är att en byggnad 

har en väldigt lång livslängd och det kan då vara svårt att kartlägga hur avfallshanteringen 

kommer se ut i framtiden3. Vidare arbetar företaget med att återanvända så mycket 

materialresurser som möjligt. Assa Abloy kan uppgradera en dörr som är 20 år gammal och 

där låsfunktionen börjar bli gammalt. Dörrfasaden kan då stå kvar och endast elektroniken 

byts ut. Detta kan även göras med dörrar som konkurrenter en gång i tiden satt upp och på så 

sätt minskas miljöbelastningen genom att behöva tillverka hela fasaden på nytt3. Utifrån 

livscykelanalyser skapas ”Environmental Product Declaration” (EPD) som finns att tillgå på 

alla produkter som Assa Abloy tillhandahåller. Assa Abloy studerar även EPD:er från 

konkurrenter och kan ha detta som marknadsföring gentemot sina kunder. ”Building 

Information Modelling” (Bim) är ett digitalt verktyg där 3D objekt används i ”Computer-

aided design” (CAD) där arkitekter kan lägga in alla dimensioner av Assa Abloys produkter 

samt även se miljöpåverkan för att kunna räkna på energianvändning i byggnaden. Detta blir 

av allt större intresse med tanke på efterfrågan på klimatsmarta byggnader. Analyserna görs 
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inte idag men allt är förberett för att kunna integreras med Assa Abloys produkter3. Det är 

svårt att se nackdelar med att arbeta med miljöfrågor på företaget. Det blir billigare för Assa 

Abloy att använda sig av renare produktionsmetoder och minska på avfall. Samtidigt är det ett 

bra sätt att marknadsföra sig mot kunder samtidigt som miljön skonas. Den dag då även 

övriga världen efterfrågar miljövänligare produkter har redan Assa Abloy produkterna3. 

Inwido ser miljöaspekter som en viktig konkurrensfaktor4. En trend företaget observerat på 

senare tid hos konsumenter är att de i allt större grad efterfrågar hållbara produkter ur 

miljösynpunkt. Inwidos produkter är ISO certifierade och även Svanenmärkta för inåtgående 

fönster. Företagets mål är att följa upp med ännu mer olika miljöcertifieringar och driva det 

hårt i branschen. Stor efterfrågan råder på miljöarbete från byggföretag som Peab och 

Skanska. Inwidos miljöarbete tittar på allt från tillverkning, livslängd på produkter, 

avfallshantering och även utsläpp från exempelvis tjänstebilar. Vidare tar Inwido tillvara på 

restprodukter som de använder för att värma upp sina fabriker. Livscykelanalyser görs redan 

idag och Inwido har en miljöchef som ständigt arbetar med denna utveckling. Det skapas fler 

och fler krav från olika fristående institut och myndigheter. Boverket kommer driva krav på 

att fler företag utför livscykelanalyser följt av ständigt nya krav på hur dessa data redovisas4.   

Miljöaspekter som konkurrensmedel faller sig naturligt för Lindab då det är deras produkter 

som skall tillhandahålla ren luft5. Lindab gör kontinuerligt livscykelanalyser på sina produkter 

och har gjort det sedan en 15 års period. Livscykelanalyserna är både viktiga ur 

marknadsföringssynpunkt då företaget kan påvisa hur stor klimatpåverkan deras produkter 

har, men det ligger även till grund för beslutsunderlag avseende vilka material som bör väljas 

i produktionen5. Vidare arbetar företaget med att använda förnyelsebar energi. Fabrikerna i 

Grevie drivs helt med förnyelsebar energi, främst från vindkraftverk, från en lokal 

vindkraftsanläggning. Vidare är alla företagsbilar elhybrider med laddningsställen utanför 

huvudkontoret. Företaget driver resepolicy och försöker undvika resor så gott det går. Detta 

ersätts med videokonferenser där Skype blir ett verktyg. Klimat och ekonomi går hand i 

hand5.  

Tetra Pak använder sig av miljöaspekter som en av företagets konkurrensfördelar6. Idag finns 

ett helt annat konsumentkrav för miljövänliga produkter jämfört med för tio år sedan. En 

förändring som skett på många marknader runt om i världen är att kunder idag kan tänka sig 

att betala mer för en produkt gentemot för tre år sedan i de fall de är bättre ur miljösynpunkt6. 

Kunder efterfrågar alltmer hållbara produkter och det är stort fokus kring miljöfrågor både 
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från kunder men även i form utav EU:s miljödirektiv. Efter år 2021 får det inte finnas några 

plastsugrör i Europa på exempelvis olika livsmedelsprodukter enligt EU:s miljödirektiv. Tetra 

Pak utvecklar därför alternativa sugrör som de använder till sina produkter6. 

Livscykelanalyser görs på Tetra Paks samtliga förpackningar, detta i ett led att även kunna 

bevisa företagets klimatfördelar gentemot konkurrenter då det inte fungerar att endast hävda 

att produkterna är miljövänliga. Utöver att göra livscykelanalyser för specifika produkter 

arbetar företaget med ett omfattande miljöarbete. Då en fabrik byggs kommer grön el att driva 

fabriken om det finns tillgängligt för att värna om miljön. Tetra Pak har satt upp tuffa interna 

krav på miljöarbete vilket även har gett resultat. Tetra Pak har minskat företagets totala 

utsläpp med tio procent samtidigt som de ökat produktionen med tjugo procent mellan åren 

2010 och 2017. Vidare arbetar företaget med att studera olika material avseende 

miljöpåverkan och ifall det går att byta till ett bättre material6.  

 

4.4 Innovation  

Alfa Lavals produkt värmeväxlare utgår från energieffektivitet och utveckling kretsar oftast 

kring att öka energieffektiviseringen av produkten2. Vidare arbetar Alfa Laval mycket med att 

bibehålla energieffektivitet över tid. Under produktens livstid kan värmeväxlaren bli 

förorenad på ett sätt som minimerar produktens prestanda. Utveckling görs för att förbättra 

beläggningsmaterial för att bibehålla prestanda under användningsfasen. Sensorer är 

utvecklade för att berätta för kunden när värmeväxlaren inte kan hålla tillräckligt hög 

prestanda på grund av föroreningar och därmed måste rengöras för bibehållning av 

prestanda2. Som ett led utav detta spelar dataindustrin en stor roll med fokus på industri 4.0, 

då utvecklandet av olika algoritmer skapar en större förståelse för produkten och att kunderna 

kan underhålla produkten på ett optimalt sätt2. Under år 2020 kommer Alfa Laval att ha bytt 

ut 70 procent av sitt produktsortiment jämfört med idag. Alfa Laval har en väldigt stark 

patentportfölj inom teknologi och innovation, vilket skall appliceras på företagets produkter. 

Vidare lanserar företaget en ny produkt i snitt under varje kvartal2. Den senaste produkten 

som lanserades var en plattvärmeväxlare för kylning. Produkten var en utveckling av en redan 

befintlig värmeväxlare där företaget ökade effektiviteten, servicegraden, pålitligheten och en 

signifikant ökning i tryckmotstånd2. Två och en halv procent av företagets totala omsättning 

investeras i utveckling av företagets befintliga och nya produkter2.  

Assa Abloy lanserar nya produkter varje år3. Senaste produkten som lanserades var en 

”Burglar resistant door” vilken var en vidareutveckling utav en av företagets existerande 
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produkter, som är certifierad för att vara inbrottssäker. Grundidén vid framtagandet var 

önskemålet att certifiera en befintlig dörr som redan hade ett bra pris och som var miljövänlig. 

Genom små förändringar vidareutvecklade företaget dörren till att bli mer robust och säker. 

Genom att använda en befintlig dörr skapas även fördelar för installatörer som ska installera 

dörren då de känner igen dörren vid installation. Det var en liten förändring med stort utslag. I 

dagsläget läggs 20 procent av utvecklingsresurserna på innovation för produktutveckling och 

motsvarande 80 procent på befintliga produkter, där det även där finns en gradering av 

nyskapande3.  

Det sker löpande förändringar i Inwidos produktsortimentet4. Inwido arbetar med tre års 

planer för innovation, där nyheter sker med hjälp av uppgradering av befintliga produkter. I 

våras lanserades en helt ny fönsterplattform. En sådan ny lansering tar upp till fyra år att ta 

fram och görs därför sällan. Stor vikt läggs på att underhålla de produkter som redan finns 

samt ta fram nya tillbehör i form utav solskydd och fönster som är uppkopplingsbara i form 

utav det smarta hemmet. Hela tiden lanseras nya produkter men viktigt är att följa regelverk, 

kvalitetsfrågor, säkerhet och att förbättra inomhusklimatet4. 75 procent av utvecklingsresurser 

används endast på underhåll av redan existerade produkter då det krävs befintligt 

kvalitetsarbete och att korrigera fel. Vidare läggs det ner ett stort arbete på att testa befintliga 

produkter för att få behålla olika certifieringar. Fem till tio procent läggs på innovation och 

resterande femton till tjugo procent av utvecklingsresurser läggs på säljstöd4.  

Förändringar i produktsortiment hos Lindab sker löpande med fokus på energieffektivisering5. 

Anledning till förändringar grundar sig i ny teknik som blir tillgänglig samt nya krav på 

omfattande energieffektivisering från kund i form utav noll- eller plusenergihus5. Lansering 

av produkter sker kontinuerligt med den senaste lanseringen nu under hösten och grundar sig 

främst i modifieringar av befintliga produkter. Tillvägagångsättet grundar sig främst på att 

nya krav kommer från kunden. I de fall befintliga produkter inte finns tas det fram specifika 

lösningar till kunden som driver innovationen framåt5. Idag läggs 60 procent av FoU-resurser 

på befintliga produkter och 40 procent läggs på innovation hos Lindab5.  

Tetra Pak gör väldigt ofta förändringar i sitt produktsortiment, då de arbetar med en 

innovationsprocess för både små och stora förändringar vilket kan vara allt från ny 

förpackning, ny skruvkork eller en ny tryckteknik6. Vanligaste orsaken till förändringen är 

konsumentkrav då konsument styr via Tetra Paks kunder6. En av de senaste lanseringarna på 

marknaden är en skruvkork som är tillverkad av biobaserad plast, på efterfrågan av en kund. 
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Tetra Pak vidareutvecklade då en befintlig produkt där den tidigare skruvkorken byttes ut mot 

bioplast gjort utav sockerrör6. Idag läggs mellan 3-4 procent av nettoomsättning till forskning 

och utveckling (FoU) på Tetra Pak. Att besluta sig för hur många procent som skall läggas på 

att utveckla befintliga produkter eller att lägga på att utveckla helt nya produkter är svårt för 

ett stort globalt företag. De marknader som inte är lika utvecklade vill i större grad fokusera 

på befintliga produkter, medan mer utvecklade länder vill lägga mer resurser på innovation 

och vidareutveckling6. 

 

4.4.1 Lansering av innovationsarbete  

Alfa Laval går mer och mer ifrån tryckt marknadsföring och använder istället virtuell 

marknadsföring genom internet samt seminarier där de informerar och visar produkterna för 

att skapa en nära kundkontakt2.  

Då en ny produkt eller tjänst marknadsförs till kunden använder Inwido sig av tre olika 

delsteg, medvetenhet, sälja in och sälja igenom4. Att skapa medvetenhet sker genom 

uppdaterad hemsida, pressmeddelande och sociala medier. Att sälja igenom sker genom 

presentation för försäljarna, kataloger och utbildning till installatörer. Sälja igenom innefattar 

bra material i butik, butikskampanjer samt utställningar.  Alla tre delsteg måste fungera för 

maximal effekt4.  

Vid lansering av nya produkter använder Lindab YouTube för att marknadsföra en ny 

produkt5. Exempelvis gjordes två olika reklamfilmer som lades ut på YouTube vid 

lanseringen av företagets senaste produkt UltraLink, detta för att nå ut till många människor 

och skapa intresse. Efter att filmen lagts ut på YouTube delas den väldigt mycket på sociala 

medier vilket skapar en bra marknadsföring för produkten. Lindab arbetar mer och mer med 

denna typ av reklam och är än så länge relativt ensamma, dock börjar enstaka konkurrenter 

haka på då de ser att det är ett framgångsrikt marknadsföringskoncept5.  

 

4.5 Nya marknader   

Alva Laval vill utöka sina marknadsandelar2. En del potentiella kunder saknar kunskap om 

fördelarna med Alfa Lavals produkter samtidigt som en del kunder har begränsningar i tryck 

och temperaturkrav. För att kunna nå ut till de kunder där Alfa Lavals tidigare produkter inte 

nått upp till tillräckligt höga temperaturer har företaget förbättrat packningarna till 
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värmeväxlarna vilket medfört att produkterna nu klarar en högre temperatur. Genom denna 

utveckling skapas ett bredare tillämpningsområde och företaget kan nå ut till en större 

marknad och därmed ta marknadsandelar2. En ny marknad som öppnat sig för Alfa Laval är 

kylning av stora datacenter. Idag lagras allt som människor gör på nätet vilket kräver enorma 

datacenter vilket i sin tur kräver nedkylning av servrar, vilket skapar möjligheter för 

ytterligare expansion på en för Alfa Laval ny marknad2. Innovationen kan komma dels genom 

produkten själv men även i sättet som produkten används2.  

Assa Abloy scannar ständigt av olika segment, marknader och länder för att kunna hitta nya 

produkter att erbjuda3. Efter att ha scannat marknaden måste företaget förstå ett behov som 

inte finns idag. Det kan både röra sig om att bryta sig in på en befintlig marknad men även att 

skapa en helt ny marknad. Till exempel är de icke automatiserade dörrarna ett segment Assa 

Abloy vill ta. Då det är en mogen bransch sker förändringar relativt långsamt på marknaden. 

Då Assa Abloy är marknadsledande har de förutsättningarna att tänka helt nytt. Självklart 

sneglar företaget på konkurrenter men mycket fokus är på att hitta nya segment och 

marknader3.  

Inwido diskuterar inte idag att gå in på någon ny marknad varken geografiskt eller 

produktmässigt4.  

Lindab diskuterar idag att etablera sig utanför den marknad där företaget idag är aktivt och det 

handlar då om att bryta sig in på en ny befintlig marknad5. För detta arbetar företaget med 

strategin ”White spots” vilket innebär att kartlägga de städer eller länder som Lindab idag inte 

är aktiv på eller levererar produkter till. Finns det städer eller länder där endast ett fåtal av 

Lindabs produkter levereras görs en utvärdering om varför så är fallet eller om det någonstans 

bör kompletteras med någon butik eller liknande5.  

Lindab vill bryta sig in på en relativt orörd marknad när det kommer till att samla in data 

kring ventilation i olika miljöer. Detta finns redan idag men inte i någon större utsträckning 

och inte så strukturerat. Värme och kyla ska styras på automatik med hjälp av olika sensorer5. 

Genom att kunna automatisera dessa processer optimeras aggregaten och antalet aggregat kan 

halveras vilket sparar pengar. Artificiell intelligens (AI) kommer bli stort i framtiden5. Något 

som kan skådas exempelvis på gym idag är en applikation uppsatt på väggen med en bild på 

ett öra som visuellt med färg påvisar hur ljudnivån är i lokalen för att göra personer 

uppmärksamma på ifall ljudet blir för högt och därmed hörseln kan ta skada. Lindab arbetar 

nu med att ta fram något liknande fast med en näsa för att därigenom visualisera luftkvalité, 
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där grönt ljus påvisar god luftkvalité och rött ljus motsatsen. Då dålig luftkvalité påvisas får 

ventilationen åtgärdas. Lindab arbetar aktivt med att bli först med att skapa en image där 

företaget förknippas med ren luft5. Något Lindab vill satsa mer på i framtiden är folk som 

arbetar ”outside the box” och att få marknadspersonal delaktiga i det tekniska arbete som sker 

där ingenjörer är de som innehar mest kunskap. Idag tas 57 procent av alla köpbeslut av 

konsument innan kontakt tas med leverantör. Detta skiljer sig från tidigare då leverantören 

hade mer makt att påverka köpet. Den nya generationen är uppvuxna med internet och ser 

detta som ett naturligt inslag i informationssökning till skillnad från den äldre generationen. 

År 2020 blir den del av befolkningen som är uppfödda med dator en majoritet varpå behovet 

av digital näthandel är en central del om företag vill finnas kvar på marknaden och förbli 

konkurrenskraftigt, därav Lindabs stora satsningar på digitala medier och digital handel5. 

Digitala mediet kan ses som en blå ocean för Lindab då byggbranschen generellt sett är en 

väldigt konservativ bransch5. Det finns olika sorters filter som kan användas för filtrering i 

ventilationssystem. De sämsta filtren släpper in partiklar i storleksordning som ett gruskorn 

och de bästa ”high efficiency particulate air” filter (HEPA-filter) inte ens släpper in partiklar 

på bakterienivå vilket exempelvis används i operationssalar. Hornsgatan i Stockholm med den 

sämsta luftkvalitén i Sverige hade kunnat installera ett ventilationssystem med HEPA-filter 

för att trots den dåliga luftkvalitén skapa ett bra inomhusklimat. Här finns en stor marknad för 

Lindab men svårigheter uppkommer då konsumenter inte visar upp något större intresse. En 

ny marknad skapas genom att få konsumenter att få upp förståelsen för vad ren luft är och 

innebär med alla de sjukdomar som uppkommer i ett led av den luft människor andas in 

dagligen3. Idag arbetar tio personer på Lindab avskild från övrig personal med uppgift att 

endast tänka ”utanför boxen”. De har fria händer att göra vad de vill, skapa vad de vill och 

tänka helt fritt. De åker runt och ser vad Lindab kan komma att utveckla som idag inte redan 

sker i andra branscher exempelvis i ett steg att hitta nya marknader5.  
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5 Analys och diskussion  
__________________________________________________________________________________ 

Följande kapitel sammankopplar insamlad empiri med tidigare presenterade teoretiska 

begrepp, vilka analyseras och diskuteras genomlöpande. Kapitlet syftar till att hitta likheter 

och skillnader mellan utvald teori och empirimaterialet för att därigenom bidra med ökad 

kunskap hur företag aktivt arbetar med att stärka sin marknadsposition.  

__________________________________________________________________________________ 

5.1 Konkurrensstrategier  

5.1.1 Kostnadsöverlägsenhet  

Kostnadsöverlägsenhet är en strategi formulerad av Porter (1980) för att därigenom skapa 

konkurrensfördelar gentemot konkurrenter på marknaden. Alla företag som ligger till grund 

för studien arbetar med kostnadsöverlägsenhet i ett led att kunna skapa konkurrensfördelar. 

Till följd av olika EU-direktiv standardiseras produkter mer och mer8, varpå 

kostnadsöverlägsenhet spelar en central roll för att skapa fördelar gentemot konkurrenter. 

Porter (1980) beskriver hur kostnadsöverlägsenhet exempelvis uppnås genom effektivisering 

av produktionsprocesser och genom att skapa produktplattformar där produkterna är 

närbesläktade. Gemensamt för företagen är att de alla arbetar med att uppnå 

kostnadsöverlägsenhet men hur de arbetar för att uppnå detta skiljer sig i vissa avseenden. Att 

miljöstrategier sänker kostnader inom företag uppges gemensamt för alla studerade företagen 

i studien och kan därmed bidra till kostnadsöverlägsenhet. Vidare nämner Porter (1980) hur 

företag kan skapa ett närbesläktat produktsortiment för att utifrån det minimera kostnader. 

Alfa Laval har en hög nivå av standardisering av komponenter9. På samma sätt används 

plattformskomponenter för Assa Abloys produktion där produkterna är designade för att 

kunna fungera för många olika applikationer10. Gemensamt för samtliga företag är att de 

håller storleken på lager nere för att därigenom minimera kostnader och för vissa företag som 

Inwido är det en nödvändighet då produkterna är måttanpassade. Tetra Pak använder 

leverantörsstyrda lager11 vilket skapar förutsättningar för en effektivare logistikprocess. Fokus 

för Alfa Laval är att via segmentet värmeväxlare skapa energieffektivisering vilket i sin tur 
                                                        
8 Lönnberg, Joakim; VD. 2018. Intervju 28 november 
9 Gennetier, Julien; Vice President Energy Division and President Business Unit Gasketed Plate Heat 
Exchangers. 2018. Intervju 21 november 
10 Calling, Stefan; Produktdirektör. 2018. Intervju 14 november 
11 Bengtsson, Lars; Vice President Carton Bottle. 2018. Intervju 23 november 
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kan bidra till att skapa kostnadsöverlägsenhet för Alfa Lavals kunder9. Inwido försöker att 

vara mer kostnadseffektiva över lag och arbetar med skalfördelar12.  

 

5.1.2 Differentiering  

Porter (1980) beskriver hur företag kan arbeta med differentiering för att därigenom stå emot 

konkurrens. Vidare beskriver han hur exempelvis ny teknologi och nya finesser kan bidra till 

att skapa differentierade produkter.  Utifrån de studerade företagen kan det konstateras att 

majoriteten av dem arbetar med att tillhandahålla differentierade produkter via just ny 

teknologi. Detta då Alfa Laval arbetar med en stark patentportfölj vilket de applicerar på 

produkterna9. Även Lindab differentierar sig gentemot konkurrenter vilket kan illustreras med 

deras nya lansering, där produkten UltraLink har en helt annan funktionalitet gentemot 

tidigare ventilationssystem som har funnits och idag finns på marknaden8. Vidare arbetar 

företaget Assa Abloy starkt med ny teknologi och uppköp av teknologibolag10. Även Tetra 

Pak arbetar med differentiering genom att anpassa produkterna till mer funktionell utformning 

för att passa en åldrande befolkning. För företaget Inwido är det svårt att arbeta med 

konceptet differentiering, då det exempelvis är svårt att särskilja ett fönster gentemot 

konkurrenter i någon större utsträckning.  

 

5.1.3 ”Stuck in the middle” problematik, finns den? 

Att fastna i tillståndet ”stuck in the middle” är något Porter (1980) förklarar som ett tillstånd 

där ett företag kombinerar strategierna kostnadsöverlägsenhet och differentiering vilket han 

påstår skulle resultera i svårigheter med att maximera lönsamhet. Frågan uppkommer i de fall 

företagen, som ligger till grund för studien, vill skapa en större lönsamhet genom att 

modifiera sina strategier. Enligt teorin om ”stuck in the middle” problematiken borde svaret 

vara ett självklart ja, där en av strategierna helt bör överges för att därigenom uppnå maximal 

lönsamhet. Det kan konstateras att Alfa Lavals beskrivna omorganisation är ett steg mot ökad 

differentiering av företaget genom satsning på forskning och utveckling på bekostnad av 

kostnadsövertag för att inte fastna i mitten. Samtidigt tolkas majoriteten av övriga företag i 

studien som satsande på både differentiering och kostnadsöverlägsenhet. Mycket har skrivits 

om Porters teorier kring konkurrensstrategier. Flertalet arbeten har kommit från USA men 

                                                        
12 Lindsjö, Mariette; Marketing and Innovation Director. 2018. Intervju 14 november 
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Pertusa-Ortega, Molina-Azorín och Claver-Cortés (2009) har studerat 164 spanska företag 

utifrån Porters teorier men med tillägget hybrid konkurrensstrategi. Med begreppet hybrid 

konkurrensstrategi menas en kombination av både differentiering och kostnadsöverlägsenhet 

men i en skala från framgång till dålig lönsamhet. I studien kunde Pertusa-Ortega, Molina-

Azorín och Claver-Cortés (2009) visa att innovation som led i en ökad differentiering var den 

främsta framgångsfaktorn för konkurrenskraft avseende många företag idag. Författarna 

beskriver också i arbetet att företag som fastnar i mitten och saknar visioner kring att göra rätt 

val är förlorarna i konkurrensen kring marknadsandelar.  

 

5.1.4 Rivalitet inom branschen 

Gemensamt för företagen i denna studie är att de agerar på mogna marknader, vilka ofta och 

även i detta fall kännetecknas av hård konkurrens. Porter (1998) beskriver olika taktiker för 

att behålla samt ta marknadsandelar på en konkurrensutsatt marknad vilka kan beskrivas som 

priskonkurrens, marknadsföring och utveckling av nya produkter. Alla fem företagen 

utvecklar idag nya produkter genom innovationsarbete. Vidare används marknadsföring som 

ett viktigt konkurrensmedel. Gemensamt för alla företagen är att de går ifrån tryckt media till 

alltmer digital marknadsföring. Sociala medier såsom Facebook och Instagram har fått en 

central roll för att marknadsföra företaget och dess produkter och tjänster. Inwido har på 

senare tid upplevt en allt större priskonkurrens då allt fler företag kommer in på marknaden 

och i första hand konkurrerar med låga priser12. Porter (1998) beskriver vidare hur företag kan 

motverka prissänkningar som uppkommer i samband med rivalitet genom att fokusera på de 

mer snabbväxande segmenten i branschen eller på de delar där företaget har lägst fasta 

kostnader. Dock nämner företagen en annan teknik för att inte mista lönsamhet, vilket går ut 

på att enbart verka på de marknader där de är marknadsledande. Detta nämnde både Alfa 

Laval och Lindab där de tog upp vikten av att hela tiden vara marknadsledande på den lokala 

marknaden och inte enbart ur ett globalt perspektiv. Lindab menar att de inte går in på en 

marknad om de inte kan som sämst vara det andra största företaget på marknaden8. Alfa Laval 

vill inte ses som ett andrahandsval på någon marknad där de är verksamma, just för att 

lönsamheten då minskar9.  
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5.1.5  Hot från potentiella konkurrenter   

Hot från potentiella konkurrenter beskriver Porter (1998) som aktörer som kommer in på 

marknaden och konkurrerar med antingen nya produkter eller pressade priser. Gemensamt för 

företagen är att de nämner vikten av att agera på en lokal marknad och inte endast fokusera på 

att vara en global marknadsledare. Detta då det sker stor konkurrens från lokala aktörer. 

Företagen beskriver konkurrerande teknik då substitut kan ersätta företagens produkter som 

ett hot. Dock nämner Porter (1998) olika hinder för nya aktörer att tillträda marknaden i form 

av skalekonomi, kapitalkrav och politiska krafter. Men politiska krafter kan även vara till 

nackdel för de aktörer som redan agerar på marknaden. Ett av Alfa Lavals största hot är just 

nu de handelstullar som finns och riskerar införas där lokala tillverkare prioriteras framför ett 

stort globalt företag9. Även Tetra Pak har sett ett ökande antal lokala konkurrenter som dyker 

upp exempelvis på den asiatiska marknaden11. Samtidigt krävs det höga kapitalkrav för att 

inträda på den marknad där exempelvis Alfa Laval är verksamt9. Inwido arbetar med 

skalekonomi vilket även det skapar inträdeshinder för potentiella konkurrenter12. Assa Abloy 

arbetar med uppköp av konkurrenter och teknologi10. Ett hot från potentiella konkurrenter 

vilket Joakim Lönnberg på Lindab nämnde var ifall ett paradigmskifte sker. Skulle 

exempelvis ett företag som Amazon få för sig att börja sälja ventilation skulle det kunna ändra 

spelreglerna totalt, där globala internetföretag skulle kunna komma att ta över stora delar av 

marknaden. Som exempel hänvisade Joakim Lönnberg till företaget Uber som växer globalt 

och tagit en stor marknadsandel från traditionella taxibolag där Uber verkar.  

 

5.1.6 Kundens förhandlingsstyrka  

Kunden får en central roll för B2B-företag då de inte säljer direkt till konsument. Något alla 

företag nämnde var att vägen till en bra konkurrensstrategi var skapandet av goda relationer 

till företagets kunder. Företagen är i mer eller mindre stor utsträckning beroende av kunder 

inom byggbranschen eller industrin då det är dit företagens produkter vänder sig. Porter 

(1998) beskriver att kundens förhandlingsstyrka ökar i de fall kunden är återförsäljare då de 

har ett övertag i att de i sin tur kan påverka sina kunder. Detta har Inwido tagit lärdom av då 

företaget tydligt kunde se hur deras marknadsandelar drastiskt sjönk i ett led av hårdare 

priskonkurrens och mindre trogna kunder i form av detaljhandelsföretag som är länken mellan 

Inwido och slutkonsument12. 
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5.2 Miljöstrategier  

Alla fem företag arbetar idag med miljöstrategier och samtliga företag använder 

livscykelanalyser som ett verktyg för att kartlägga miljöpåverkan. Esty och Winston (2009) 

resonerade kring hur livscykelanalyser kan användas som verktyg för att produkter och 

processer kan effektiviseras och kostnader reduceras. Detta stämmer väl överens med 

företagens syn som använder verktyget livscykelanalyser till underlag för olika 

beslutsprocesser för att utifrån dessa kunna avgöra vilka material som bör väljas i 

produktionen. Vidare beskrev Esty och Winston (2009) att livscykelanalyser kan öka 

företagets intäkter genom att använda resultaten i sin marknadsföring. Detta stämmer även 

överens med företagen, vilka använder resultatet av livscykelanalyserna som en del av 

marknadsföring för att framhäva produkter med motiveringen att det går inte endast att hävda 

att en produkt är miljövänlig utan det måste även kunna påvisas. Vad som även kom fram 

under intervjuerna var att livscykelanalyserna fyllde ytterligare en funktion, vilket var att 

kunna jämföra produkterna med konkurrenter då olika livscykelanalyser ligger uppe i EPD: er 

som allmänheten kan få tag i.  

Utöver livscykelanalyser för specifika produkter och produktionsprocesser tittar Lindab och 

Inwido på exempelvis företagsbilar och tjänsteresor. Med hjälp av Skype kan många 

företagsresor undvikas helt och möten görs istället i videokonferensrum, vilket både sparar 

tid, pengar och undviker utsläpp till miljön8. Inwido använder restprodukter till att värma upp 

sina fabriker12 vilket även stämmer överens med Esty och Winstons (2009) miljöstrategier för 

att reducera kostnader.  

Att använda sig av förnyelsebar energi är en viktig punkt för företagen. I Grevie där Lindabs 

huvudkontor är beläget drivs fabrikerna av förnyelsebar energi från en lokal 

vindkraftverkspark. I de fall vinden inte skulle räcka till för produktionen används även annan 

grön el8. Inom Tetra Pak drivs alla nya fabriker som sätts i drift av förnyelsebar energi11.  

Gemensamt för alla företagen är uppfattningen att miljö och ekonomi går hand i hand där 

intäkter ökar och kostnader reduceras vilket överensstämmer med Esty och Winstons (2009) 

resonemang. Dock går det knappt att hävda längre att företag använder miljö som en 

konkurrensstrategi för att stå emot konkurrens. Det är närmare ett obligatoriskt kriterium för 

att överleva på marknaden och i de fall miljötänk inte används kommer företag inte bli 

långlivade. Det skapar både fördelar rent ekonomiskt då kostnader reduceras, men det är även 

vad som efterfrågas från konsumenter vilka har större betalningsvilja jämfört med tidigare 



 

50(62) 
 

ifall produkterna är miljövänliga. Företagen beskriver hur det både är interna krav men även 

krav från kunder samt olika EU-direktiv som påverkar företagen avseende miljö och 

hållbarhetskriterier. Exempel på detta är att EU har stiftat en lag där inga plastsugrör får 

produceras från och med år 2021 då begränsningar i produktion av engångsartiklar av plast 

slagits fast. Dessa beslut ligger sedan till grund för hur Tetra Pak arbetar för att ta fram 

alternativa material till sugrören till de produkter företaget tillhandahåller11. I framtiden lär 

ännu hårdare krav ställas från EU och runt om i världen avseende miljöfrågor och de företag 

som ligger långt i framkant kommer då att ha betydande konkurrensfördelar.  

 

5.3 Innovation  

Tidd och Bessant (2009) förklarar hur innovation kan ske i olika dimensioner, från stegvis till 

radikal innovation. Där radikal innovation ofta öppnar upp till en helt ny marknad. Överlag 

arbetas det mestadels med utveckling av redan befintliga produkter, då en större andel av 

resurser läggs på detta. Exempelvis var en av de senaste lanseringarna hos Tetra Pak en 

vidareutveckling av en befintlig produkt då materialet av skruvkorken ersattes med 

biobaserad plast. På samma sätt var Assa Abloys och Alfa Lavals senaste lanseringar 

vidareutvecklingar av befintliga produkter. Inwido lanserade en helt ny fönsterplattform i 

våras, däremot görs en omfattande lansering mycket sällan då det tar väldigt lång tid. Lindab 

lanserade en mer radikal innovation i form av produkten UltraLink, där ny teknik har skapat 

helt nya förutsättningar för ventilationssystem jämfört med tidigare. För att skilja på stegvis 

och radikal innovation har Lindab två olika arbetsgrupper för detta. De som arbetar med 

radikal innovation hålls helt avskilt från den övriga gruppen. De får även åka runt och insamla 

information på nya marknader och i nya sammanhang där Lindab idag inte verkar. Detta för 

att kunna tänka helt fritt och skapa de optimala förutsättningarna för att komma på något nytt. 

Innovation är ett viktigt konkurrensverktyg för att följa med utvecklingen som sker på 

marknaden då ny teknik skapar nya möjligheter men även krav som företagen måste uppfylla 

för att inte försvinna från marknaden. Idag sker mycket innovation för det uppkopplade 

hemmet, en utveckling där många av företagen är delaktiga i såsom Inwido, Lindab och Assa 

Abloy då de alla tillhandahåller produkter till bostäder. I framtidens hem kommer mer eller 

mindre allt styras från mobiltelefoner såsom fönster, dörrar och ventilationssystem. Att som 

företag inte följa med och driva på i den utvecklingen kommer innebära att företagen hamnar 

på efterkälken och förlorar marknadsutrymme. Den som inte anpassar sig till marknaden blir 

heller inte långlivad i takt med den snabba teknikutveckling som sker idag. Innovation blir 
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således en nyckelkomponent även på en marknad med konkurrens och inte enbart för att hitta 

nya marknader. Vidare gäller det att ligga i framkant med teknologi för att inte bli bortvald av 

kund men även för att vara förberedd i det fall ett tekniskt paradigmskifte skulle ske. Porter 

(1980) diskuterade huruvida det kan stå ett företag dyrt i de fall de investerat i ny teknik som 

blir föråldrad. Vidare tog han upp det som ett hot mot konkurrensstrategin 

kostnadsöverlägsenhet då ny teknik som investerats i går förlorad och kostnader hålls därmed 

inte nere. Dock framkom det ur studien att det snarare blir dyrt för företagen att inte investera 

i ny teknologi och på så sätt hamna efter konkurrenterna. Idag sker förändringar väldigt fort 

på marknaden teknologimässigt och att inte ligga i framkant med ny teknologi kommer 

påverka företags lönsamhet. Att hålla nere kostnaderna genom att inte investera i ny teknologi 

skulle därmed ses som ett väldigt stort misstag för företaget som hamnar efter ännu mer. 

Viktigt är att hålla kostnader nere, men detta genom fokus på exempelvis 

energieffektivisering. Att hålla kostnader nere genom att tro att den teknologi som investerats 

i skall vara långvarigt kan då vara ett farligt felsteg. Med detta sagt menas inte att företag ska 

investera stora summor pengar på teknik som inte driver företaget framåt, men rädslan av att 

inte våga investera i ny teknologi kan hämma företag som riskerar att sluta som ”stuck in the 

middle”.  

 

5.4 Nya marknader  

Gemensamt för alla företagen i studien är att de vill utöka sina marknadsandelar. För Inwido 

handlar det främst om att ta tillbaka marknadsandelar då de under några år förlorat stora delar 

av sin marknad. För resterande företag handlar det till största del om att ta sig in på nya 

geografiska marknader samtidigt som företagen tycks vilja hålla sig inom sina existerande 

branschgränser.  

En vanlig anledning till att företag har gått från en röd till blå ocean har exemplifierats med en 

allvarlig kris i företaget eller en beslutsam ledare (Kim & Mauborgne, 2015). Mer eller 

mindre inget av företagen arbetar idag aktivt med att finna en ny blå ocean, bortsett möjligen 

från Lindab. Detta trots att alla företagen befinner sig på hårt konkurrensutsatta marknader. 

Då företagen verkar på en global marknad skapas en komplexitet över att serva många olika 

marknader, där olika intressen finns beroende på hur väl utvecklat landet är. Kan denna 

komplexitet ligga till grund för att inte våga satsa på något nytt? Eller hämmas radikalt 

innovationsarbete på bristen av kompetenta och nytänkande ingenjörer? Eller är det helt 
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enkelt dumdristigt att lägga stora resurser på något som det kanske inte blir något av. Än så 

länge befinner sig inget av företagen i någon allvarlig kris utan alla ger indikationer på att de 

känner att de har en trygg position på marknaden. Kan det möjligtvis vara denna trygghet som 

skapar incitament till att lägga de största resurserna på att konkurrera på sina befintliga 

marknader. Företagen har alla som framtidsperspektiv att växa på sina respektive marknader 

och kanske kan det vara detta som skapar incitament för att lägga resurser på att skapa 

konkurrensfördelar gentemot att skapa något helt nytt som kanske inte fungerar. Då tillväxten 

fortfarande ökar för företagen trots den ökade konkurrens som sker skapas inga allvarliga 

kriser som tvingar företagsledningen till större förändringar. Gemensamt för företagen är att 

de alla vid introduktionen på marknaden inträdde på mer eller mindre blå oceaner där de fick 

ett försprång gentemot dagens konkurrenter. Det kan vidare ifrågasättas ifall detta en gång i 

tiden givna försprång skapat incitament till att företagen inte känner något behov efter att se 

sig om efter någon ny marknad. Eller om företagen agerar i branscher som alla är svåra att 

byta ut och där frågor uppkommer om hur långsiktigt ett företags strategier skall vara. I de fall 

företagsledningen inte kan se något kommande hot blir det kanske svårt att motivera varför 

företaget skall satsa på att finna nya marknader, speciellt med tanke på att ökad lönsamhet 

inte är garanterad. Om ett företag skall våga arbeta mot att finna nya marknader, kanske mer 

eller mindre har att göra med hur riskbenägen företagsledningen är. Vidare kan en koppling 

dras till investerare av aktiekapital, där investerare som klassificeras som mer riskbenägna 

både kan göra större vinster men även större förluster.  

I denna studie befinner sig idag inget av företagen i en blå ocean. Detta överensstämmer väl 

med Kim och Mauborgne (2015) som studerat 108 företag under ett flertal år. Deras studie 

kunde konstatera att det finns inget ständigt lysande bolag eller verksamhetsområde. Endast 

14 procent av företagen i deras studie avsatte medel till att skapa blå oceaner. För de allra 

flesta företag är sanningen den att man förr eller senare lämnar den blå oceanen och befinner 

sig i den röda oceanen och kämpar om en större marknadsandel.  
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6 Slutsats  
__________________________________________________________________________________ 

Följande kapitel besvarar problemformuleringen som satts upp för studien och slutsatser 

baserade på resultatet presenteras.  

__________________________________________________________________________________ 

6.1  Besvarande av forskningsfråga  

Forskningsfrågan som formulerats för studien berör svenska företags strategiska arbete för att 

skapa en stark marknadsposition och lyder enligt formuleringen; vilka strategier använder 

svenska storföretag för att stå emot konkurrens, skapa nya marknader och leva upp mot 

klimatsmarta lösningar?  

Från studien har det framkommit att samtliga företag arbetar med strategier för att reducera 

kostnader inom företaget. Företagen reducerar kostnader genom standardisering av 

komponenter som kan användas i en rad olika applikationer för att därigenom hålla lager nere, 

energieffektivisering av produktion och att uppnå skalfördelar genom produktion i stora 

volymer. Vidare nämner samtliga företag vikten av att skapa goda relationer till kunder vilken 

får en central roll i företagens strategiska arbete. Företaget Inwido har fått ta konsekvensen av 

mindre trogna kunder i form av återförsäljare och därmed minskad marknadsandel. Samtliga 

företag arbetar med innovationsarbete, där graden av innovation skiljer sig mellan företagen. 

Då företagen arbetar med innovation implicerar detta att företag arbetar med differentiering 

av produkter vilket i kombination med kostnadsöverlägsenhet leder fram till en hybridstrategi 

som motsätter sig Porters (1980) tes om ”Stuck in the middle” med minskad lönsamhet, utan 

snarare tyder på att detta skapar förutsättningar till att upprätthålla en ledande position på 

marknaden.  

Då det kommer till att skapa nya marknader visar studien att majoriteten av företagen inte 

aktivt arbetar med detta, utan den innovation som företagen arbetar med snarare är att stärka 

sin position på den befintliga marknaden de konkurrerar på. Innovationsarbetet blir därigenom 

en konkurrensfaktor för att skapa mervärde för de produkter som säljs och särskilja sig från 

konkurrenterna. Vidare visar studien att merparten av utvecklingsresurser idag läggs på 

befintliga produkter, vilket varierar mellan 60-95 procent av budget för forskning och 

utveckling. Detta kan jämföras med vad som läggs på innovationsarbete, som varierar mellan 

5-40 procent av FoU medlen. Det kan konstateras att det är ett stort intervall för både 
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befintliga produkter och innovationsarbete där spannet skiljer sig avsevärt mellan de olika 

företagen. Fönstertillverkaren Inwido har av produkttekniska skäl den lägsta graden av 

innovationsarbete, vilket även påverkar graden av differentiering. Studien ger en klar bild av 

att majoriteten av företagens resurser läggs på befintliga produkter. Vidare framkom det att 

globala företag ställs inför en problematik när det kommer till att ta ställning till hur mycket 

av resurserna som skall läggas på innovation och utveckling av helt nya produkter och hur 

mycket som skall läggas på vidareutveckling av befintliga produkter. Denna problematik 

grundar sig på att globala företag agerar både i utvecklingsländer samtidigt som de verkar i 

industriländer. Detta skapar motsättningar i åsikter hur resurserna för forskning och 

utveckling skall fördelas då vissa marknader har större behov av att lägga resurserna på 

befintliga produkter medan andra marknader kräver innovation och nyskapande för att förbli 

konkurrenskraftigt. Studien visar att endast ett av de fem företagen som ligger till grund för 

arbetet beskriver hur de aktivt arbetar med att finna nya marknader. Detta uttrycks genom att 

en grupp på tio personer åker runt med uppgiften att tänka helt fritt och skapa nytt som idag 

inte går att få tag på i någon bransch där möjligheter för företaget kan dyka upp.   

Studien påvisar att miljöarbete ses som en självklarhet idag bland samtliga företag. 

Miljöarbete kan därmed inte ses som en konkurrensstrategi i den bemärkelsen att företag 

skapar fördelar gentemot andra företag som inte använder sig av miljöstrategier. Istället krävs 

miljöarbete för att överhuvudtaget kunna existera på marknaden. Vidare framkom ur studien 

att synen på miljöarbete ses på olika sätt i olika delar av världen och att det på vissa 

marknader fortfarande inte har något jättestort intresse medan det på andra marknader är 

livsnödvändigt för att kunna tillhandahålla det kund och konsumenter vill ha eller önskar. Att 

även andra marknader kommer efterfråga mer miljövänliga produkter på sikt är något 

företagen förutspår och är därmed stolta över att de redan kan tillgodose den framtida 

efterfrågan. För att leva upp mot klimatsmarta lösningar använder företag sig av verktyget 

livscykelanalyser. Målet är att kartlägga klimatpåverkan, upptäcka tongivande moment under 

livscykeln för att utifrån det göra förbättrade åtgärder, beslutsfattande för olika val av material 

och slutligen som ett led i marknadsföring mot kund och konsument. För att leva upp till 

klimatsmarta lösningar arbetar även företagen med grön el i så stor utsträckning som möjligt, 

tar tillvara på restprodukter för exempelvis uppvärmning av fabriker, reducering av 

företagsresor och ser över företagets bilar. Detta spar både pengar för företaget men skapar 

även en åtråvärd miljöprofil.  
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6.2 Teoretiska implikationer  

Studien har bidragit med en översikt över fem svenska storföretags syn på strategiskt arbete 

för att skapa en stark marknadsposition. Studien styrker Pertusa-Ortega, Molina-Azorín och 

Claver-Cortés (2009) tes om en hybridstrategi för företag som satsar på både differentiering 

och kostnadsöverlägsenhet vilket enligt Porters (1980) teori skulle vara ”stuck in the middle” 

med mindre lönsamhet som följd. Hybridstrategin visar däremot att om företagen satsar på 

innovation är strategin en framgångsfaktor för en stark position på marknaden. Studien visar 

hur företag arbetar proaktivt, det vill säga hur företagen driver marknaden framåt med hjälp 

av innovationsarbete samtidigt som de arbetar reaktivt genom att tillgodose marknadens 

efterfrågan. Det har framgått av studien att företagen både arbetar med att tillgodose de behov 

som finns samtidigt som de med hjälp av innovation driver marknaden framåt i olika grad. 

Detta har skapat implikationer om hur företag både kan arbeta proaktivt och reaktivt på 

marknaden, vilket stödjer Jaworski, Kohli och Sahays (2000) teorier om att de olika 

tillvägagångssätten att agera på marknaden bör ses som komplementära där en blandning av 

att driva marknaden framåt och att drivas av marknaden förekommer.  

 

6.3 Praktiska implikationer och rekommendationer  

Utifrån studiens resultat har följande fem praktiska implikationer och rekommendationer 

formulerats:  

1. Studien påvisar att företag kan använda en hybridstrategi mellan kostnadsöverlägsenhet 

och differentiering för att därigenom skapa lönsamhet och bibehålla en ledande 

marknadsposition. Genom att använda strategin för kostnadsöverlägsenhet kan kostnader 

reduceras genom exempelvis standardisering av komponenter, energieffektivisering samt 

tillvarandet av restprodukter. Med hjälp av differentiering, vilket uppnås genom 

innovationsarbete, skapar företag en marknadsledande position på marknaden vilket lägger 

grund för lönsamhet.   

2. Att skapa goda relationer till företagets kunder är en viktig komponent för att förbli 

konkurrenskraftiga på marknaden, detta då kunden i sin tur i vissa fall även säljer till 

konsument. Företagen blir således beroende av goda relationer för att kunden inte ska välja 

andra leverantörer vilket medför minskade marknadsandelar. För att skapa goda relationer är 
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tillförlitlighet och hög servicenivå viktigt. I ett led att skapa goda relationer utvecklas olika 

servicekoncept som ska förenkla arbetet för kund då företagens produkter används.  

3. Lokal närvaro och inträde på rätt marknader har stor betydelse för företag. Detta för att 

kunna stå emot konkurrens och skapa lönsamhet. Trots att företagen som studien baseras på är 

globalt ledande företag krävs lokal närvaro för att finnas nära till kund och inte bli 

utkonkurrerade av lokala konkurrenter. Att inträda en marknad där företaget inte har en chans 

att ta en ledande position minskar lönsamheten och omsättningen kan till och med minska, då 

kostnaderna att agera på marknaden blir större än intäkterna.  

4. Allt fler kunder eftersträvar idag miljövänliga produkter och det är av stor vikt för företag 

att hålla en ledande position avseende hållbarhetsfrågor. Vidare skapar EU allt fler direktiv 

som berör miljöfrågor. För att ett företag ska ha en chans att hävda sig på marknaden i 

framtiden måste stort fokus ligga på miljöarbetet där olika klimatsmarta lösningar ges en 

central roll. Att som företag ligga i framkant med miljöarbete kommer ge konkurrensfördelar 

och ökad marknadsandel. Ett verktyg företag ofta använder sig av för att utvärdera 

klimatpåverkan är livscykelanalyser.  

5. Företag som vill förbli konkurrenskraftiga måste anpassa sig till digitaliseringen. År 2020 

kommer den del av befolkningen som är uppfödda med dator att vara majoritet och behovet 

från företagen för marknadsföring och försäljning via digitala lösningar är centralt.  

 

6.4 Studiens begränsningar  

Begränsningar med en kvalitativ studie är att resultatet inte kan generaliseras på samma sätt 

som en kvantitativ studie kan. Viktigt är att resultatet som framkommit i studien inte 

generaliserar hela marknaden utan resultatet som framkommit är istället tänkt att jämföra 

likheter och skillnader för de utvalda företagen utifrån befintlig teori. Dock kan läsaren utifrån 

resultatet ändå få en bild över hur svenska storföretag arbetar för att stå emot konkurrens, 

deras arbete med miljöstrategier samt skapandet av nya marknader. Detta då företagen är stora 

aktörer inom sina branscher och oftast marknadsledande på respektive marknad.  

 

6.5 Förslag på vidare forskning  

Då företag agerar på marknader som är i utvecklingsstadier samtidigt som de agerar på 

marknader för mer utvecklade länder skapas ett dilemma avseende hur mycket resurser som 
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skall satsas på utveckling av befintliga produkter och hur mycket av resurser som skall läggas 

på radikala innovativa lösningar. Intressant hade varit att gå djupare in på detta och utforska 

strategier för olika grader av innovation på olika geografiska marknader där företag är 

verksamt.  

Studien syftade till att studera hur svenska storföretag arbetar med strategier för fortsatt 

framgång avseende marknadsposition. För att vidga studien hade företag grundade i olika 

länder kunnat studeras för att utifrån det se vilka likheter och skillnader som finns. Vidare 

hade det varit av intresse att inkludera B2C-företag (eng. ”business to consumer”) för att 

kartlägga om och i så fall hur deras strategier skiljer sig gentemot företag inom B2B och även 

att studera mindre företag som eventuellt inte har samma ekonomiska förutsättningar till 

uppköp av ny teknologi och om deras strategier skiljer sig från de företag som ligger till grund 

för denna studie.   
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Bilaga 1 
__________________________________________________________________________________ 

Följande intervjuguide med de intervjufrågor som ställdes vid respektive intervju är listad 

nedan.  

__________________________________________________________________________________ 

 

Inledande frågor 

1. Vad är ditt fullständiga namn? 

2. Vilken är din arbetstitel?  

3. Vänder ni er till en specifik konsumentgrupp?  

Följdfråga: Om ja, i så fall vilken? 

4. Hur påverkas ni av konsumenterna?  

5. Hur påverkar ni konsumenternas köpbeteende och efterfrågan?  

 

Företagsrelaterade frågor 

1. Vilka framtidsperspektiv har företaget?  

2. Hur ser framtiden ut avseende befintlig marknadsandel? 

 

Konkurrensrelaterade frågor  

1. Hur ser konkurrensen ut på marknaden? Är det få företag som är lätta att identifiera eller 

många och från olika håll i världen? 

2. Vilka strategier använder ni er utav för att skapa konkurrensfördelar på marknaden?  

3) 

a) Finns det någon hotbild avseende företagets konkurrenskraft?  

b) Hur arbetar man inom företaget för att inte mista marknadsandelar?  
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4.  

a) Har ert strategiska arbete för att vara konkurrenskraftiga förändrats över tid?  

b) Vad var anledningen till förändringen?  

5. Ur din bedömning, hur skulle du vilja utforma strategitänket för att öka konkurrenskraften?  

6. Uttrycket ”Just in time” har blivit väldigt populärt för att slippa ligga på stora lager, hur ser 

er lagercykel ut? 

 

Miljörelaterade frågor  

1. Hur ser företaget på miljöaspekter avseende konkurrenskraft?  

2. Gör ni regelbundet livscykelanalyser för nya produkters miljöpåverkan?  

Följdfråga; om ja, varför gör ni detta?  

Om nej, varför gör ni inte detta?  

3. Använder ni er av några andra verktyg/strategier för att minska klimatpåverkan?  

 

Nya marknader och innovationsrelaterade frågor  

1.  

a) Diskuterar man inom företaget möjligheten att etablera sig utanför den marknad där man 

idag är aktiv?   

b) Om ja, är detta utifrån att man vill bryta sig in på en befintlig marknad eller är det frågan 

om att skapa en helt ny marknad?   

c) Om det är en helt ny marknad, hur jobbar ni för att finna eller skapa den?  

2.  

a) Händer det att ni gör några förändringar i ert produktsortiment? 

b)Vad är den vanligaste orsaken till förändringen? 

c) När var senaste gången ni tagit fram och lanserat en ny produkt/tjänst på marknaden?  
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d) Var produkten/tjänsten då…  

1) helt ny på marknaden 

2) fanns den att tillgå hos era konkurrenter eller 

3) en vidareutveckling av någon av era existerade produkter/tjänster 

 

e) Vilken var produkten/tjänsten? 

d) Hur gick ni till väga vid själva framtagandet?  

e) Hur marknadsfördes den nya produkten/tjänsten till kunden?  

3. Av pågående produktutveckling, hur mycket resurser avsätts i procent för att utveckla 

befintliga produkter? Och hur många procent avsätts i resurser för att utveckla helt nya 

produkter för befintlig eller ny marknad?  


