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Sammanfattning 
Examensarbete G3 i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet, 
ekonomistyrning, Kurskod 2FE 90E Metod och examensarbete, VT 2010. 

 
 
Titel: Konkurrenskraft genom rätt strategier. En kvalitativ 

studie om småföretagens konkurrensstrategier inom 
den svenska trycksaksbranschen. 

 
Bakgrund: Varje företag har idag konkurrensstrategier vare sig 

de är medvetna eller omedvetna. Vikten av att ha en 
stark konkurrenskraft är stor inom en sådan bransch 
som trycksaksbranschen. 

 
Författare:   Peter Andersen och Dragan Vergic 
 
Handledare:   Dr. Magnus Willesson 
 
Syfte: Syftet med studien är ta reda på vilka 

konkurrensstrategier som de undersökta företagen 
använder sig av samt om de med hjälp av dessa 
strategier har lyckats upprätthålla en uthållig 
konkurrensfördel. 

 
Avgränsningar: Vi avgränsar oss till att undersöka tre företag samt att 

vi enbart fokuserar oss på ämnen runt 
konkurrensstrategier. 

 
Metod: Vår studie har utgått ifrån en abduktiv ansats. Vidare 

har vi använt oss av en kvalitativ metod och 
upplysningar har insamlats genom intervjuer.  

 
Slutsatser: Alla företag har tydliga strategier för vad de gör även 

om dessa är outtalade. De tydligaste strategierna hos 
alla tre företagen är: hög kundservice, hög kvalitet på 
produkterna samt hög kompetens inom företaget. 
Med hjälp av dessa strategier har våra fallföretag 
lyckats nå hållbara konkurrensfördelar inom 
branschen. 

 
Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till vidare forskning är att göra en 

liknande undersökning på de större företagen inom 
tryckeribranschen för att få reda på vilken skillnad 
det är på konkurrensstrategierna mellan de små 
företagen och de stora inom trycksaksbranschen i 
Sverige. 

 



 

  

Abstract 
 
Bachelor thesis G3 in business administration. Linnaeus school of business and economics, 
management control systems. Course code 2FE 90E thesis with research methodology, 
spring 2010. 
 
Title: Competitiveness through right strategies. A 

qualitative study of small company’s competitive 
strategies in the Swedish printing trade. 

 
Background: Every company today has competitive strategies, 

either deliberate or not. The importance of having a 
strong competitiveness is great in such a business as 
the printing trade. 

 
Authors: Peter Andersen and Dragan Vergic 
 
Supervisor: Dr. Magnus Willesson 
 
Purpose: The purpose of the study is to find out what 

competitive strategies the companies use and if they 
with the help of these strategies have been able to 
maintain a persistent competitive advantage. 

 
Delimitations:  The study is limited to investigate three companies 

and we only discuss the subject of competitive 
strategies.  

 
Method:  Our study is initiated from an abductive point of 

view. Further more we have used a qualitative 
method and our information has been gathered 
through interviews.   

 
Conclusions: All companies have distinct strategies for what they 

do even if they are unspoken. The most distinguished 
strategies in all three companies are: high customer 
service, high quality in their products and a high 
competence within the company. With the help of 
these strategies all our investigated companies have 
been able to achieve durable competitive advantages 
in this line of trade. 

 
Proposal to further research:  A proposal for further research is to do a similar 

investigation among larger companies in the printing 
trade to find out the differences in competitive 
strategies between small and large companies in the 
Swedish printing trade. 
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1. Inledning 
I detta avsnitt ges en introduktion till ämnets bakgrund, problemdiskussion och 

frågeställning. Vidare redogörs för uppsatsens syfte, avgränsning samt disposition. 

1.1. Bakgrund 

Enligt Porter (1998: xxi-xxii) så har varje företag som konkurrerar inom en industri en 

konkurrensstrategi vare sig den är explicit eller implicit. Denna strategi kan ha 

utvecklats tydligt genom planeringsprocesser eller utvecklats underförstått genom 

aktiviteterna från de olika funktionella avdelningarna inom ett företag. Lämnade att 

sköta sig själva kommer varje funktionell avdelning oundvikligen att sträva efter 

närmanden dikterade av sin professionella orientering och genom incitament från dem i 

ledningen. Hur som helst så blir summan av dessa närmanden sällan lika med den bästa 

strategin. Betoningen som placeras på strategisk planering inom företag idag i USA och 

andra länder reflekterar riktningen att det finns signifikanta fördelar att tjäna genom en 

tydlig strategiformuleringsprocess för att försäkra sig om att handlingsprinciperna (om 

inte handlingarna) av funktionella avdelningar är koordinerade och riktade mot en 

gemensam rad av mål. Ökad uppmärksamhet för formell strategisk planering har belyst 

frågor som länge intresserat företagsledare: Vad driver konkurrens inom min industri 

eller den industrin vi planerar att gå in i? Vilka handlingar är det mest troligt att våra 

konkurrenter kommer att göra och hur kan vi bäst svara på dessa? Hur kommer vår 

industri att utvecklas? Vilken är den bästa positionen för företaget för att konkurrera på 

lång sikt? Fortfarande har den större delen av betoningen inom formella strategiska 

planeringsprocesser varit att ställa dessa frågor på ett organiserat och disciplinerat sätt 

hellre än att besvara dem. Teknikerna som tagits fram för att besvara frågorna har ofta 

varit från konsultfirmor och riktar sig antingen mot ett diversifierat företag hellre än mot 

ett industriperspektiv eller så berör de bara en aspekt av industristrukturen såsom 

kostnadsbeteende som inte kan fånga rikheten och komplexiteten av industrikonkurrens.  

 

Aaker & McLoughlin (2007: 141-142) nämner att för att utmärka sig på en marknad är 

det viktigt att aktörerna uppnår en uthållig konkurrensfördel. Detta innebär att företaget 

har en affärsstrategi som ger en meningsfull fördel över både existerande som framtida 

konkurrenter. 
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1.2. Branschanalys 

Eftersom vår uppsats fokuserar på företag inom trycksaksbranschen har vi forskat i hur 

många företag det finns efter antal anställda inom just denna bransch. Från Statistiska 

Centralbyrån fick vi fram följande information: 
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Figur 1. Statistik över antal företag efter antal anställda 2009.  

Källa: Bearbetning av företagsstatistik från SCB. 

 

Totalt finns det 3 269 företag inom trycksaksbranschen med 17 125 anställda 2009 

(www.scb.se/företag och anställda (FDB) efter näringsgren SNI 2007 och storleksklass 

2009). Utifrån detta kan man förstå att det är en bransch med mycket hård konkurrens, 

speciellt mellan de mindre företagen vilka uppgår till så många som 2 912 med högst 9 

anställda. Det är nästan 90 % av alla företag inom hela branschen och det är mestadels 

den sorts företag vi undersöker i vår fallstudie (företag som har 0-19 anställda). 

Mellanstora företag med 10 – 49 anställda uppgår till 296 stycken. De större företagen 

med 50 + anställda uppgår till 61 företag och det är dessa som kontrollerar större delen 

av marknaden. I december år 2008 fanns det 3 396 företag inom trycksaksbranschen 
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jämfört med 3 269 i december 2009 Det är en minskning med 127 företag där 62 företag 

gick i konkurs. (Se figur nedan) 
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Figur 2. Statistik över antal företag efter antal anställda som gick i konkurs 2009.  

Källa: Bearbetning av företagsstatistik från Tillväxtanalys. 

 

Av de 62 företag som gick i konkurs 2009 var 45 små företag med 9 eller mindre 

anställda. Det blir 72 % av de företag som gick i konkurs vilket speglar det faktum att 

nästan 90 % inom branschen är just företag i denna storlek. 14 företag var medelstora 

med 10 – 49 anställda och till sist 3 större företag med mer än 50 anställda. 

(www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/2009) De resterande 65 företag som försvann 

under 2009 blev antingen uppköpta av andra, lades ner helt eller försvann från 

marknaden av andra orsaker. Spekulationerna om detta är gjorda av våra fallföretag då 

vi inte kan veta de exakta orsakerna till varför de försvann från marknaden. Även 

förädlingsvärdet (tillväxten) inom tryckeribranschen har sjunkit med 23 % från 1998-

2008 (ekonomifakta 2009). 

 

I en artikel i Ny Teknik från 2001 skriver Ylva Sjönell om att företagen som verkar i 

den grafiska branschen i Sverige ställs inför flera stora problem då etableringskostnader 

för att starta en mindre tryckeriverksamhet är väldigt låga eftersom det går att billigt 

köpa en 60 år gammal maskin som fortfarande kan producera lika bra som en ny 

maskin. Då fanns det drygt 4 000 tryckerier i Sverige (idag bara 3 000) med ett snitt på 

fem anställda. Branschen består mest av familjeföretag och andra små till medelstora 
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företag, och är starkt fragmenterat. Det är enbart vissa speciella områden som t ex 

kuvert-tryckning där företagen börjar fusioneras och koncerner bildas. Problemet med 

fragmenteringen är att företaget inte kan utnyttja stordriftsfördelar för att minska sina 

kostnader. På grund av överetableringen står nästan 50 procent av 

produktionskapaciteten outnyttjad vilket gör att marginalerna blir små. Anställda inom 

branschen har låg formell utbildning och det saknas ofta ett professionellt sätt för 

kundbemötande, kvaliteten på produkterna är dålig, feltryck är vanligt förekommande 

och leveranserna blir ofta försenade.  

 

De senare åren har det också skett en förflyttning av grafisk- och trycksaksproduktion 

till lågkostnadsländer och regioner såsom Asien och Östeuropa.  Den grafiska branschen 

är inne i en förändringsprocess där gammal beprövad teknik, i grunden från 1400-talet, 

sakta byts ut mot moderna digitala tryckpressar som de stora företagen köper in. Men 

ännu kan de digitala maskinerna inte göra allt de gamla pressarna förmår även om 

utvecklingen går snabbt. Det som driver på förändringsprocessen är kreatörerna. Det vill 

säga beställare av tryckt information som reklambyråer. De arbetar bara digitalt och 

skickar digitala original som tryckerierna idag måste omvandla till analog teknik. Den 

ökade konkurrensen samt prispressen inom branschen är de mest bidragande faktorerna 

till att tryckeriföretagen befinner sig i en sådan tuff konkurrenssituation. Enligt 

prognoserna då skulle minst 20 procent av dagens tryckerier att upphöra med sin 

verksamhet inom en femårsperiod. (www.nyteknik.se 2001) Detta skrevs för nio år 

sedan och idag har situationen förvärrats mycket inom den grafiska branschen och 

konkurrensen är hårdare än någonsin. I nuläget ser vi att prognosen helt har stämt då det 

nu är en minskning med 25 procent av företagen inom tryckeribranschen sedan 2001. 

1.3. Problemdiskussion 

Den omvärld vi idag lever i är full av ständiga förändringar och förnyelser samt att 

evolutionen går allt snabbare vilket starkt påverkar företagandet och ständigt utmanar de 

företagsekonomiska teorierna. Enligt Hitt, Ireland & Hoskisson (2001) är 2000 – talets 

konkurrenssituation så annorlunda mot förr att konkurrensens hela natur har förändrats. 

Författarna pekar främst på två huvudsakliga faktorer som bidragit till denna utveckling 

och dessa är globalisering samt en snabb teknologisk utveckling. De här faktorerna 

kräver därför att företag och ledare på 2000 – talet tar till sig nya sätt att arbeta på som 

bättre passar den nya konkurrenssituationen. Deras tankesätt måste omfatta flexibilitet, 
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snabbhet, innovation, integration likväl som alla de utmaningar som följer en omvärld i 

konstant förnyelse och osäkerhet.  

I en undersökning gjort av Öhrlings Pricewaterhouse Coopers betonas det faktum att 

små företag i Sverige är mycket betydelsefulla för landets ekonomi på grund av att det 

finns en stor potential till jobbskapande där. I nuläget är det dock svårt att vara 

småföretagare och de stöter på många hinder och har svårt att överleva. Myndigheterna 

bör stödja små företag genom att skapa regelverk som gynnar företagsamhet. 

Undersökningen visar också att småföretagare bör lägga mer tid på att utforma uthålliga 

konkurrensstrategier och förbättra planering för att bli framgångsrika.
  

(www.uppsalanytt.se 2010) 

 

För ett företag som vill lyckas överleva och på sikt växa är det av avgörande betydelse 

att kunna utforma rätt konkurrensstrategier som kan skapa uthålliga konkurrensfördelar. 

Vi har kommit fram till att det finns en uppsjö av forskning kring just detta ämne men 

som inte är tillämpat på den grafiska branschen. Som redovisats ovan är det en bransch 

med många konkurrerande små företag som befinner sig i ett mycket svårt läge vilket 

leder till att många av dessa små företag går i konkurs varje år. Det faktum att ett 

tryckeri måste utnyttja sina teknikers olika särskilda egenskaper för att skapa värde för 

kunden gör att man måste sälja varor och tjänster från dessa tekniker på olika sätt. För 

att koppla dessa tekniker mot Porters (1998: 34-35) konkurrensstrategier 

kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokus är tryckerier som arbetar med de 

traditionella tryckteknikerna mer lämpade för kostnadsöverlägsenhet. De som istället 

arbetar med de nya digitala teknikerna bör använda differentiering. För att företaget 

strategiskt ska lyckas menar Porter (1998: 41) att de ska välja att arbeta efter en strategi. 

Genom detta kan de undvika risken att hamna mitt emellan vilket kan leda till en dålig 

strategisk situation. Detta gav oss idén till att göra en studie om hur små företag agerar 

och väljer sina strategier för att konkurrera inte bara mot andra små tryckerier utan även 

emot de stora giganterna som tar stor plats på en redan hårt utsatt marknad. Vi vill också 

veta om den befintliga forskningen inom konkurrensstrategier även kan tillämpas på 

små företag genom att använda oss av tre utvalda företag som undersökningsobjekt.  

 

För att få svar på våra frågor har vi tagit reda på vilka konkurrensstrategier våra 

fallföretag använder sig av och som gör just dem till en hård konkurrent på marknaden. 
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När vi valt ut våra företag måste vi som analytiker analysera dessa allt djupare. Hur är 

de och hur tänker de? Vilka är deras svaga och starka sidor? Hur aggressiva och 

känsliga är de för andra aktörers agerande på marknaden? För att få en djupare 

förståelse av företagen och deras ”modus operandi”, d.v.s. sätt att agera, krävs det att vi 

kryper in under skalet och ser på deras drivkrafter och tänkande. Hemligheten ligger i 

att ju bättre vi förstår hur de tänker och värderar desto bättre går det att förstå deras 

agerande och signaler som skickas ut. Porter (1998: 48) nämner fyra diagnostiska 

komponenter för att analysera ett företag och dessa är framtida mål, nuvarande strategi, 

förutsättningar och möjligheter. Genom detta arbete vill vi få svar på hur små företag 

agerar inom trycksaksbranschen för att konkurrera med övriga företag som är 

verksamma i en hårt konkurrensutsatt bransch.  

1.3.1. Problemformulering 

Vi har fastställt vår problemformulering till följande: 

 

• Vilka konkurrensstrategier använder sig små företag av gentemot sina konkurrenter 

för att behålla en stark position på marknaden inom den svenska 

trycksaksbranschen?  

 

• Vilka strategier blir avgörande när det gäller upprätthållandet av en uthållig 

konkurrensfördel? 

 

• Hur väl stämmer företagens agerande överens med gällande teorier? 

1.3.2. Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på vilka konkurrensstrategier som små företag använder 

sig av inom trycksaksbranschen samt om de med hjälp av just dessa strategier har 

lyckats upprätthålla en uthållig konkurrensfördel. 

1.3.3. Målgrupp 

Målgruppen som vi riktar denna uppsats mot är först och främst mindre företag samt till 

dem som ämnar starta ett nytt företag inom trycksaksbranschen eller en bransch med 

liknande förutsättningar.  Författarna hoppas att uppsatsen kan bidra med att ge 

småföretagarna ett verktyg som de kan använda sig av för att finna en god 
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konkurrensstrategi som ska leda till att de kan skapa uthålliga konkurrensfördelar och 

därmed också för deras framgång. 

1.3.4. Avgränsning och fokus 

Då vi gjort en studie genom en multipel fallstudie om hur mindre företag konkurrerar på 

en pressad marknad har vi avgränsat oss till tre företag Frövi Tryckeri HB, Boktryckeri 

AB LH Tryck samt Tennegraf AB samt avgränsar oss till att bara behandla ämnen som 

konkurrensstrategier och konkurrenskraft och gör endast konkurrensstrategianalyser 

över våra fallföretag. 

1.4. Disposition av studien 

Vårt arbete är upp delat på sex kapitel vilka ges en närmare presentation nedan: 

 

Kapitel 1. Introduktion: 

Inledningsvis presenteras i första kapitlet problembakgrund, problemformulering och 

syftet med studien. Kapitlet avslutas med vilka avgränsningar som valts att göra samt 

den disposition vi valt att arbeta efter. 

 

Kapitel 2.  Metod:  

I andra kapitlet beskrivs hur vi gått tillväga med vår uppsats. Där redogörs för vilken 

undersökningsmetod vår studie baserats på. Därefter tas datainsamlingsmetod, val av 

litteratur, urval av företag och respondenter upp och hur våra intervjuer utförts för att 

slutligen diskutera studiens trovärdighet. 

 

Kapitel 3. Teori och forskning: 

I tredje kapitlet görs en genomgång av det teoretiska ramverk som använts för att ge en 

djupare förståelse av konkurrensstrategier och konkurrenskraft samt alla dess områden. 

Teorierna i detta kapitel har även legat till grund för den empiriska undersökningen.  

 

Kapitel 4. Empiri: 

I fjärde kapitlet ges en kortare presentation av företagen som valts och därefter 

presenteras en sammanställning av intervjuerna med våra respondenter. 
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Kapitel 5.  Analys: 

I detta femte kapitel görs en analys av empirin och teorin. Vi inleder med att analysera 

hur våra fallföretag hanterat konkurrensen för att se hur och om de följt de teoretiska 

modeller som finns eller om de har andra egna knep. 

 

Kapitel 6.  Avslutande diskussion: 

I detta sjätte och sista kapitel presenteras vårt resultat och de slutsatser som framkommit 

i denna studie. Här försöker vi även besvara vår problemformulering och vårt syfte med 

denna uppsats. Här presenteras även en slutdiskussion samt kritik till eget arbete, 

avslutningsvis ges ett förslag på fortsatta studier.  
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2. Metod 
I detta kapitel presenterar vi de metodologiska överväganden och ställningstaganden 

som vi har ställts inför i syfte att besvara våra forskningsfrågor på bästa möjliga sätt. 

Här beskriver vi hur vi har gått tillväga, varför vi har valt dessa tillvägagångssätt samt 

motiverar varför de metoder vi använt oss av är de mest lämpliga för vår undersökning 

och uppsats.  

2.1. Fallstudie 

Problemformuleringen i denna uppsats handlar om att vi ville undersöka vilka 

konkurrensstrategier små företag använder sig av samt hur de går tillväga för att skapa 

hållbara konkurrensfördelar gentemot de konkurrerande företagen på marknaden. 

Eftersom en marknad är dynamisk och kan ändras från en dag till annan vad det gäller 

struktur och strategianpassning utifrån de inblandade aktörernas perspektiv så har vi valt 

att genom en flerfallsstudie studera konkurrensstrategier. Vi har undersökt företag 

angående deras konkurrensstrategier och vi illustrerar detta genom tre skilda fall som är 

anpassade efter våra utvalda teorier. För att klassificera in våra företag efter respektive 

teoretisk modell så har vi valt att utforma frågor direkt relaterade till varje modell. I 

analysen har vi delat upp frågeområdena för att kunna jämföra företagen med varandra. 

En studie gjord genom fallstudier innebär att författarna avgränsar vad som ska ingå i 

studien samtidigt som vi ingående ger en beskrivning av de utvalda företagen. Genom 

fallstudier försöker man utifrån en enda enhet eller ett fåtal undersökningsenheter säga 

något generellt om organisationer (Andersen 1998: 129). En fördel med detta 

tillvägagångssätt är att man inte behöver ta upp många verksamheter utan kan på ett 

begränsat utrymme ge läsaren en uppfattning om hur något ser ut eller går till. 

Problemformuleringen bör ställa frågor som ”hur” och ”varför” ett visst fenomen är 

(Yin 2003: 9) 

 

De tre undersökningsobjekt som vi valt har samma typ av verksamhet och denna 

gemensamma nämnare underlättas av användningen av fallstudier eftersom vi då bättre 

kan utläsa specifika mönster, om sådana visar sig finnas. Författarnas analys följer en 

viss struktur där paralleller kan dras mellan de olika företagen.  
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2.2.1. Undersökningsmetod 

För att genomföra vår uppgift och undersöka våra valda företag genom fallstudier samt 

att få kunskap om och förståelse för hur de agerar inom sin bransch vid val av just de 

konkurrensstrategier som de använder sig av är det lämpligt att arbeta ur ett kvalitativt 

synsätt. Detta innebär att vi gjort vår undersökning genom intervjuer med ägarna till 

respektive företag och har försökt få en förståelse för deras arbetssätt och val av 

strategier samt för att till sist dra slutsatser om hur deras agerande på marknaden inom 

den svenska trycksaksbranschen har lett till att uppnå hållbara konkurrensfördelar. För 

att göra detta valde vi att arbeta efter en kvalitativ metod då det kännetecknande för den 

kvalitativa undersökningen är att vi vill nå en förståelse för de värden som finns hos 

individer eller i grupper av individer (Hartman 1998: 238-239). En annan möjlighet är 

att använda kvantitativ metod men enligt Rosengren & Arvidson (2005: 361) innebär 

kvantitativ metod att man ska numeriskt ange den grad eller den utsträckning i vilken de 

olika kategorierna är representerade i det analyserade materialet och detta anser vi inte 

alls passade i vår undersökning. Därför valde vi bort användningen av kvantitativ 

metod. Det ska påpekas att trots att vi valt bort denna metod så förekommer det inslag 

av kvantitativ data i inledningen gällande antal företag samt antal konkurser inom 

trycksaksbranschen. Med detta som bakgrund har vi därför valt kvalitativ metod för 

genomförandet av vår undersökning. 

2.2.2. Undersökningsform 

Vi ville genom intervjuer med tre olika företag och med utgångspunkt från våra valda 

teorier få veta hur företagen konkurrerar på marknaden samt vilka strategier som till sist 

blivit avgörande för företagen att uppnå en hållbar konkurrensfördel. Därför har vi 

använt oss av en abduktiv ansats i vår kvalitativa undersökning vilket innebär att vi haft 

en viss kunskap om teori men kräver ändå empiri för att vi ska kunna dra korrekta 

slutsatser om frågeställningen. Genom att vi arbetat på detta sätt med en abduktiv ansats 

skapades de teoretiska förutsättningarna för att få fram en tillräckligt förlitlig empiri att 

basera slutsatsen på. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1991: 229) 

2.2.3. Urval 

Syftet med vår undersökning var att ta reda på vilka konkurrensstrategier våra 

fallföretag använder sig av samt vilka strategier som blir avgörande för att företagen ska 

uppnå hållbara konkurrensfördelar. De urval vi gjort anses uppfylla de krav som kan 
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ställas. Vi har valt tre olika små företag som kan anses vara representativa för de mindre 

företagen inom trycksaksbranschen. (Rosengren & Arvidson 2005: 54-55) Utifrån 

Statistiska Centralbyrån gick vi igenom deras sammanställning över företag inom 

trycksaksbranschen genom att söka på företag som hade 19 eller färre anställda. Utifrån 

det resultatet fokuserade vi oss på att samla in data om vissa specifikt utvalda företag 

och valde att skicka e-post till 20 olika företag som ansågs uppfylla de kriterier som vi 

ställt för små företag. Då det var svårt att få svar skickades det ut påminnelser till alla de 

som inte svarade (19 st) och då fick vi positiv respons från 8 företag (flera andra uppgav 

att de inte hade tid på grund av stor beläggning) och de som angav att de inte hade tid 

för telefonintervjuer (ett företag) erbjöds att svara skriftligt på de frågor som ställdes. 

Utifrån detta underlag valdes tre företag som ansågs uppfylla de krav vi ställt från vår 

forskning sett. Vårt syfte var att få med så många som möjligt för att på så sätt kunna 

göra ett ännu bättre urval av de tre som vi önskade ha med i studien för att få en bra 

översikt över branschen. 

2.2.4. Datainsamlingsmetod 

Eftersom vår studie består av både sekundära och primära källor börjar vi med att gå 

igenom de sekundära källorna för att sedan övergå till de primära källorna för studien.  

 

Sekundära källor 

Vårt arbete inleddes med en litteratur- och artikelsökning för att hitta relevant 

information inom ämnet. Sökning har gjorts med hjälp av databaser såsom Elin (Växjö 

universitet) och de sökord som användes i kombination med varandra var som exempel 

konkurrenskraft, konkurrensstrategier, småföretag, tryckerier och trycksaksbranschen. 

Dessutom har vi använt referenslistorna i litteraturen för att söka på författarnamn. För 

att hitta aktuella artiklar och rapporter gjordes även sökningar via Internet och då 

användes sökmotorn ”Google scholar”. Problem som kan uppstå om man enbart utgår 

från sekundär data är att den oftast är insamlad för andra undersökningar vilket kan 

medföra problem vid en undersökning, t.ex. att uppgifterna inte längre är relevanta eller 

aktuella. Därför måste vi i äldre undersökningar ta hänsyn till vilket syfte som studien 

var genomförd i samt mot vem som studien riktade sig till. Hänsyn ska även tas till att 

sekundärdata inte alltid är helt objektiv utan faktiskt kan ha som uppgift att framställa 

företag eller organisationer i ett bättre ljus (Christensen et al. 2001: 87-102). 
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Primärkällor 

För att kunna besvara vår problemformulering har det varit en nödvändighet efter det att 

vi tagit del av aktuell sekundärdata att övergå till att samla in eget material särskilt 

anpassat för vår studie, så kallad primärdata. Vårt beslut blev att använda oss 

uteslutande av telefonintervjuer och viss korrespondens via e-post för att på ett så 

effektivt sätt som möjligt kunna få svar på våra intervjufrågor som i sin tur skulle ge 

svar på vår problemformulering och på vårt syfte. Det är vanligt att använda intervjuer i 

en kvalitativ undersökning och vår uppfattning blev att denna metod var den lämpligaste 

i vårt fall för att kunna få så bra svar på vår problemformulering som möjligt. 

Intervjuerna har varit av semistrukturerad form för att ha möjligheten att släppa in den 

intervjuade i diskussionen på ett bredare sätt vilket därmed kan leda till att få en ännu 

bättre förståelse till svaren på frågorna. De data som forskarna personligen samlar in 

genom olika studier kallas för primärdata (Andersen 1998: 150). I nuläget finns det ett 

flertal sätt att samla in primärdata på, till exempel genom enkäter, intervjuer och 

observationer.  

2.3. Tillvägagångssätt 

I syfte att uppnå en bra struktur på vår studie samt för att kunna göra en systematisk 

genomgång av konkurrensstrategier har vi i vårt arbete utgått från teorier och modeller 

hämtade från Michael E. Porter, Aaker & McLoughlins och Wickham. Dessa modeller 

är: de fem konkurrenskrafterna i en branschstrukturanalys; allmänna 

konkurrensstrategier; Porters schema för konkurrentanalys; Aaker & McLoughlins 

modell för uthålliga konkurrensfördelar samt Wickhams teori om tillvägagångssätt för 

konkurrens. Utifrån att vi ställt frågor till våra företag från alla dessa modeller, en efter 

en, angående deras konkurrensstrategier och eventuella konkurrentanalys har vi 

undersökt hur små företag planerar, väljer och genomför sina konkurrensstrategier för 

att uppnå en hållbar konkurrensfördel inom trycksaksbranschen. 

 

De metoder som vi använt oss av för insamling av data är de som Porter förordar i sin 

bok ”Konkurrensstrategier – Tekniker för att analysera branscher och konkurrenter”. 

Vi har följt Porters sätt att arbeta men med vissa avgränsningar på efterforskningar när 

det gäller sekundär data från tryckeribranschen eftersom vårt arbete är tidsbegränsat. 

Insamlandet av fältdata är den andra delen av undersökningen som ska utföras. Porter 

menar på att kontakten med de muntliga källorna i branschen kräver att forskaren 
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använder sig av högsta möjliga varsamhet. Vi måste ta i beaktning att ofta vill inte 

företrädarna för bolagen samarbeta med oss och ett stort skäl till detta kan vara att de 

anser att uppgifter om företaget är för känsliga för att lämnas ut. När det genomförs 

intervjuer med olika aktörer inom branschen och andra aktörer i branschens omgivning 

är det vanligt att man kan få olika och även motsägande uttalanden. När och om detta 

sker är det viktigt att dessa uttalanden kontrolleras och verifieras med andra källor. När 

intervjuer arrangeras bör man helst kunna erbjuda någon sorts motprestation till den 

intervjuade för den tid som de lägger ner på oss. Ett förslag är att de får ta del av 

studien. Vidare är det viktigt hur motparten uppfattar oss som genomför intervjun. Det 

gäller att vi är pålästa och trovärdiga då detta kan vara helt avgörande för intervjuns 

framgång. Att vara uthållig och ha tålamod är också en viktig del i arbetet i de fall då 

intervjuer skjuts upp. (Porter 1998: 379-382) I vår undersökning har vi sökt efter två 

typer av branschdata, publicerade data (sekundär data) och material som vi samlat in 

genom intervjuer (primär data) med olika representanter Det är det som Porter kallar för 

undersökning genom fältstudier (Porter 1998: 379) och metodböcker benämner som 

undersökning genom fallstudie, till exempel Andersen (1998: 128-129) och Yin (2003: 

12-13).  

 

Efter att det gåtts igenom vilka företag som var aktuella för studien skickades det e-post 

till alla berörda företag där vi först beskrev oss själva och vår undersökning och för att 

höra vilka som var intresserade och kunde ställa upp på intervjuer. I e-posten bifogades 

även ett frågeformulär över de frågor som vi tänkte ställa till respondenten. Efterhand 

som svar erhölls gjordes en tidsplan för att kunna hinna med alla intervjuer inom vår 

satta tidsram. Med ett av företagen kom vi överens om att de bara skulle svara skriftligt 

på frågorna och skicka till oss. De intervjufrågor som sattes samman är till viss del 

standardiserade och följer en viss ordning. Då vi inte har haft några svarsalternativ 

innebar det ibland långa svar från respondenten likaså att de ibland gled in på en eller 

andra frågor i intervjuplanen.  

 

Utformning av mall 

I detta stadium kontrollerades olika informationsmodeller och de jämfördes med 

varandra för att avgöra vilken som var bäst lämpad för vår studie. Beslutet vi tog var att 

den semistrukturerade modellen hade den mest lämpade formen för vår undersökning. 

Enligt Rosengren & Arvidson (2005: 140) så består den semistrukturerade metoden av 
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en blandning med både fasta och öppna frågor. Därefter sattes det upp en plan utifrån 

vilka frågeställningar som skulle ingå och hur intervjuerna skulle genomföras. Enligt 

Porter (1998: 381) är det av stor vikt när vi samlar in data att inte ställa ledande frågor 

vilka inte döms på förhand eller begränsar svaren och inte heller avslöjar intervjuarens 

egna böjelser. Intervjuaren måste även visa känsla för sitt uppförande så han inte 

signalerar genom sitt röstläge eller ansiktsutryck vad det önskade svaret ska vara. 

Många människor vill vara samarbetsvilliga och sådana signaler kan snedvrida svaren. 

 

Intervjuplan 

Vårt beslut som blev att genomföra intervjuer i en halvstrukturerad form (Rosengren & 

Arvidson 2005: 140) vilket innebar att frågor ställdes relaterade till individens 

upplevelse av konkurrensstrategier. Därefter skapades en intervjumall med 

frågeområden i en bestämd följd och varje frågeområde hade en rad följdfrågor. 

Frågorna blev en kombination där det fanns mestadels öppna men även fasta svar. Syftet 

var att få respondenten att ge sin syn på det som vi fann meningsfullt och som kunde 

tillföra den information vi sökte för vår undersökning. Tack vare utformningen av 

intervjuerna fick vi en uppfattning om frågornas relevans för respondenterna. Dessa 

intervjuer gav oss även möjlighet att jämföra respondenternas svar men med tanke på att 

svaren oftast var öppna gav det dock en begränsad möjlighet till en kvalitativ analys av 

det insamlade materialet. För att verkställa våra intervjuer delade vi upp arbetet i fem 

steg vilka vi går igenom nedan. 

 

Inledande arbete 

Efter att vi hade bestämt oss för vilka aktörer som skulle ingå i urvalet samt etablerat 

kontakt med de olika företagen som var villiga att hjälpa oss med den information som 

behövdes för vår studie över konkurrensstrategier genom fallstudier så färdigställdes de 

huvudfrågor som vi önskade att vår undersökning skulle ge svar på. Dessa frågor 

formulerades systematisk utifrån de fem olika modellerna som vi använt oss av och 

dessa var: de fem konkurrenskrafterna från en branschstrukturanalys, allmänna 

konkurrensstrategier; Porters schema för konkurrentanalys; Aaker & McLoughlin 

modell för hållbar konkurrensfördel samt Wickhams teori om tillvägagångssätt för 

konkurrens. 
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Våra frågor formulerades utifrån ovanstående fem modeller och varje modell, en efter 

en, skulle ge svar på följande:  

 

1. Vilken kontroll företagen har på branschen?  

2. Företagens val av konkurrensstrategier? 

3. Vilken kontroll företagen har på sina konkurrenter?  

4. Om deras val har lett till hållbara konkurrensfördelar?  

5. Till sist för att få svar på vilka tillvägagångssätt (strategier) företagen valt för att 

påverka kunderna?  

6. Hur väl företagens agerande stämmer in på gällande teorier? 

 

Dessa frågeställningar låg till grund för de frågor i den mall som användes vid 

telefonintervjuerna och även för de skriftliga frågeställningarna som skickades till det 

företaget som inte kunde vara med på en telefonintervju. De frågor som använts vid 

intervjuerna har tagits fram efter en noggrann läsning av Porters bok 

”Konkurrensstrategier” där han diskuterar runt varje modell och den information som 

han anser krävs för att modellen ska ge ett bra resultat. Utifrån detta underlag 

formulerades våra frågor till Porters modeller. Övriga modeller av de andra två 

författarna hade redan färdigställda frågor som togs direkt ur respektive bok och 

infördes i vår intervjumall. 

 

E-post till våra respondenter  

Genom ett långt sökande på Internet fick vi uppgifter som gjorde att vi kunde välja ut 

lämpliga företag och respondenter. Vi skickade e-post till dessa respondenter och 

förklarade vilka vi var, vad vi gjorde och syftet med intervjun, där det bifogades även en 

sammanställning över de frågor vi ville ha svar på. Vi bad företaget att höra av sig så 

snart som möjligt till oss för att bestämma en lämplig tidpunkt för intervjun. Därefter 

registrerades alla dessa uppgifter i ett schema över tänkbara företag och respondenter 

samt alla uppgifter som ansågs vara viktiga för kommande intervjuer, såsom tidpunkt 

för intervju, telefonnummer m.m. 

 

Telefonintervjun 

Efter att vi hade kommit överens med respondenten om ett datum och tid för intervjun, 

ringdes respektive respondent upp på avtalad tidpunkt. Genomförandet av intervjun 
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skedde efter den mall och intervjuplan som tidigare satts upp och även skickats till 

respondenterna i samband med den första utskickade e-posten. Under själva 

telefonintervjun stötte vi på svårigheter ibland när respondenten inte riktigt förstod vår 

fråga. Eftersom det inte gick att ta hjälp av visuella medel blev det så att vi ibland fick 

förklara oss flera gånger innan respondenten blev klar över vad vi ville veta. Risker med 

detta är att vi kanske inte fick riktigt rätt svar på den frågan vi ställt. En annan risk är det 

faktum att inte alla av våra respondenter är införstådda med de teoretiska termer som 

använts vid intervjun och därför är det viktigt att frågorna formuleras på ett 

lättförståeligt sätt som de flesta förstår. Andersen (1998: 173-174) ger råd angående 

telefonintervjuer samt tar upp nackdelar som till exempel i en intervju där intervjuaren 

och respondenten ingår i en dialog utan att kunna se varandra. Det ska ändå sägas att vi 

fick väldigt raka och tydliga svar på merparten av våra frågor. Den kompletta 

frågemallen med de frågor som ställdes till respondenterna under intervjun finns att ses i 

bilaga 1. 

 

Sammanställande av intervjuer 

I den här delen sammanställde vi alla intervjuer och gick igenom de svar vi fått från 

samtliga respondenter. Om vi tyckte att något saknades hade vi möjlighet att begära 

kompletteringar eller förtydligande av svaren. Vi lät även respondenten ta del av 

sammanställningen för att korrigera, tillföra eller kommentera underlaget innan den 

godkändes och sedan infördes i vår empiridel i uppsatsen. Empiri innebär att man 

samlar in egna data (Rosengren & Arvidson 2005: 19). 

 

Analys 

I detta avsnitt sammanställdes intervjuerna och tillsammans med det sekundära 

materialet utvärderades och analyserades det hela utifrån respektive konkurrensmodell. 

Enligt Rosengren & Arvidson (2005: 421) innebär det att vi i detta stycke konkretiserar 

resonemanget och att de tidigare mer eller mindre formaliserade, teoretiska 

definitionerna ges nu operationella motsvarigheter. 

2.3.1. Källkritik 

Vi har gjort en grundlig granskning av insamlade primär och sekundärdata vilket är 

något som krävs för att kunna åstadkomma en så trovärdig utredning som möjligt 

(Rosengren & Arvidson 2005: 390). Vill man generalisera studien till andra exempel i 
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kategorin beror det på i hur hög grad studiens exempel är likt andra av samma sort. Det 

kan vara svårt att generalisera med utgångspunkt av en enda enhet eftersom frågan inte 

är att skapa generell kunskap utan om hur hållbar (valid) denna kunskap är (Andersen 

1998: 133). Den information vi har fått från respektive företag kan vara missvisande. 

Detta eftersom vi inte med säkerhet vet om det som berättas är hur de vill att det ska 

vara eller om det faktiskt är så. 

2.3.2. Metodkritik 

En undersökning gjord genom fallstudier kan inte helt ut representera verkligheten och 

därför bör slutsatser som framkommer ur denna studie dras med försiktighet. Att 

genomföra besöksintervjuer är en trovärdig metod men en nackdel är att det tar tid. Det 

är framför allt för respondenterna som tiden kan vara en nackdel och därför valde 

författarna att hålla intervjuerna via telefon samt e-post. Enligt Andersen (1998: 171-

172) är det viktigt att välja ut rätt respondenter för intervjuerna och förklara varför just 

han/hon är rätt samt att vara väl förberedd inför varje intervju. Att göra mailintervjuer är 

inte alltid det bästa alternativet då det bland annat kan hända att respondenten 

missförstår någon fråga. Skulle detta inträffa ignorerar respondenten kanske att fråga 

vad som avses. Det kan ju även vara så att den som ställer frågorna inte förstår vad 

respondenten har svarat på någon av frågorna.  

2.3.3. Validitet och reliabilitet  

När vi operationaliserar är vi som forskare intresserade av att uppnå en så stor 

överensstämmelse som möjligt mellan de teoretiska begreppen och de empiriska 

variablerna. Graden av denna överensstämmelse kallas för definitionsvaliditet. 

Validitetsbegreppet innehåller två andra begrepp: giltighet och relevans. Giltighet säger 

något om den generella överensstämmelsen mellan vår teoretiska och vår empiriska 

begreppsplan. Relevansen säger något om hur relevant det empiriska begrepps- eller 

variabelurvalet är för vår problemställning. (Andersen 1998: 85) 

 

Det går inte att mäta hur bra vår definitionsvaliditet är utan vi måste använda vårt 

omdöme och argumentera för våra ståndpunkter men samtidigt vara förberedda på att 

operationaliseringen kan bli föremål för både diskussion och kritik.(Andersen 1998: 85) 

Strategier är i många sammanhang en affärshemlighet som företagen inte gärna delar 

med sig av vilket kan resultera i att respondenten avböjer att svara på frågor kring 
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ämnet. Detta gjorde det besvärligare för undersökningen då frågeformuläret var tvunget 

att utformas på ett sätt som gav relevant information utan att bli för specifik kring 

företagens konkurrensstrategier. Genom att göra detta hoppades vi på att frågorna skulle 

ge oss ett helhetsintryck om hur företagen implementerar konkurrensstrategierna. 

 

Reliabiliteten anger i hur hög grad resultaten från ett mätinstrument eller en mätmetod 

påverkas av tillfälligheter eller hur säkert och exakt vi mäter det som vi faktiskt mäter 

oavsett vad vi avser att mäta. Vi bör alltså i möjligaste mån se till att våra mätningar inte 

innehåller otillförlitliga förhållanden. Vi får exempelvis inte ha kodat eller registrerat 

våra data på ett felaktigt sätt. (Andersen 1998: 85)  

 

Då tillförlitligheten är viktig har författarna varit noga med att den information som 

redovisas är pålitlig. Författarna har också varit noga med att föra anteckningar vid varje 

intervjutillfälle samt att direkt efter intervjun gått igenom anteckningarna och 

kompletterat dem med sådant som man mindes från intervjun. Författarna har även i 

efterhand haft möjlighet att ta kontakt med respondenterna via telefon och e-post för 

kompletterande av frågor eller för att reda ut otydligheter vilket i sin tur ökar 

tillförlitligheten och kan reda upp eventuella oklarheter.  
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3. Teori  
I detta avsnitt ämnar författarna att presentera och redogöra för de olika teorier som 

understödjer författarnas och uppsatsens syfte. Inledningsvis ges en överblick av de 

teorier som författarna valt att behandla och relevanta definitioner presenteras.   

3.1. Valda teorier 

Vid val av teori har vi utgått ifrån att belysa de konkurrensstrategier som små företag 

använder sig av inom trycksaksbranschen. Huvudteorin för denna studie är från Porters 

bok Konkurrensstrategier: Tekniker för att analysera branscher och konkurrenter. Vi 

använder även Aaker & McLoughlins teori om hållbar konkurrensfördel samt 

Wickhams teori över tillvägagångssätt för konkurrens. Eftersom vi även kontrollerat 

flera andra författare inom ämnet konkurrensstrategier och sett att de har liknande 

teorier eller refererar direkt till Porter ansåg vi att det räckte med dessa tre författare till 

vår undersökning. 

 

Från Porters konkurrensstrategier har vi valt följande: 

1. Branschstrukturanalys 

2. Allmänna konkurrensstrategier 

3. Schema för konkurrentanalys 

 

Från Aaker & McLoughlin har vi valt: 

1. Hållbar konkurrensfördel 

 

Från Wickham har vi valt: 

1.   Tillvägagångssätt för konkurrens 

 

Konkurrensstrategi är ett hjälpmedel för att få en detaljerad kunskap om branschen och 

dess konkurrenter. Just konkurrentanalysen vänder sig till företag som vill förstå sin 

bransch och sina konkurrenter. Denna analys är inte bara viktig vid formulering av 

affärsstrategier utan även hjälp vid finansförvaltning, marknadsföring, företagsanalys 

samt många andra områden inom affärslivet. Konkurrensstrategin visar hur företag kan 

konkurrera mer effektivt för att stärka sin marknadsposition (Porter 1998: xviii).  
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Porter menar på att i grund och botten innebär utvecklandet av konkurrensstrategier att 

man utvecklar en generell formel för hur företaget skall konkurrera vilka dess syften bör 

vara samt vilken politik som behövs för att uppnå dess mål. (Porter 1998: xxiv) 

Vi som författare använder oss av Porters teorier och modeller eftersom de är erkända 

och kan bidra till att besvara vår forskningsfråga. En klassisk modell för hur 

konkurrensstrategi formuleras visas här nedan. 

 

 
 

Figur 3. Ram inom vilken konkurrensstrategi formuleras.  

(Källa: omarbetad från Porter, M. 1998: xxvi) 

 
Syftet med denna modell är att visualisera de hot och möjligheter som den externa 

miljön erbjuder samt de styrkor och svagheter som varje företag innehar och vilka de 

interna faktorerna är. Nyckelaktörernas värderingar ses som interna faktorer, även om 

dessa aktörer framförallt i växande branscher anses ha en stor betydelse för branschens 

utveckling. Även samhällets förväntningar kan ha stor betydelse för en branschs 

framgång och hör till de externa faktorerna som påverkar ett företags 

konkurrensstrategier. Det är utifrån dessa faktorer som företag skapar sina 

konkurrensstrategier. (Porter 1998: xxvi) 
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Interna faktorer 
 

Externa faktorer 
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Michael Porter utvecklade under 1980-talet de tre basstrategierna som även kallas de 

generiska strategierna eftersom alla företag, oavsett bransch, teoretiskt kan använda sig 

av vilken som helst strategi av de tre. Dessa strategier och dess angreppssätt på 

strategiprocessen i ett företag likställer strategi med en rationell beslutsprocess. Porter 

menar på att strategi handlar om kompromisser vilket i sin tur innebär att strategi 

handlar om att välja vad man ska göra samtidigt som företag måste välja vad de inte 

skall göra. (Porter 1998: 34-37) Det anses vanligtvis vara så att de företagsledare som 

bäst lyckas läsa av sin omgivning är de mest framgångsrika inom sin bransch. 

3.1.1. Teoretisk referensram 

Syftet med studien är att ta reda på vilka konkurrensstrategier som de undersökta 

företagen använder sig av för att positionera/utmärka sig inom den svenska 

tryckeribranschen samt om de med hjälp av dessa konkurrensstrategier har lyckats 

upprätthålla en uthållig konkurrensfördel. För att lyckas med vår undersökning har vi 

tagit hjälp av följande modeller. 

 

Branschstrukturanalys 

Genom denna analys försöker företag identifiera sin konkurrenskraftiga styrka och 

lönsamhet. De fem konkurrenskrafterna som finns är nyetableringshot, substitutionshot, 

köpares förhandlingsstyrka, leverantörers förhandlingsstyrka samt rivaliteten mellan 

nuvarande konkurrenter. Det är de här fem konkurrenskrafterna som bestämmer 

lönsamheten och intensiteten i branschkonkurrensen. Strategin har som syfte att 

försvara sig mot konkurrenskrafterna eller att använda dem till sin fördel. (Porter 2008: 

78-85) Denna teori använder vi för att se om små företag använder sig av 

branschstrukturanalysen för att kunna försvara sig mot hot som finns eller om de rentav 

lyckats vända det till sin fördel som en konkurrenskraftig styrka. 

 

Allmänna konkurrensstrategier 

Detta är de tre basstrategier som finns vilka företag kan använda sig av för att nå en 

bättre framgång än andra företag i branschen. De tre basstrategierna är följande: 

kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. Kostnadsöverlägsenhet betyder 

att företaget har en låg kostnad i förhållande till sina konkurrenter. Differentiering 

innebär att företaget erbjuder något som är unikt i branschen. Fokusering innebär att 

man tillgodoser en särskild målgrupp och att man ger en mer effektiv service än sina 
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konkurrenter. (Porter 1998: 34-35) Denna teori används för att se vilken eller vilka 

strategier våra företag riktat in sig på för att kunna konkurrera med andra företag och 

lyckas bättre än dessa i trycksaksbranschen. 

 

Schema för konkurrentanalys 

En konkurrentanalys görs för att företag ska kunna komma fram till vilken 

konkurrensstrategi som de ska använda sig av. I denna analys försöker man identifiera 

konkurrenternas framtida mål, aktuella strategi, föreställningar och möjligheter. (Porter 

1998: 47) Orsaken till att vi använder oss av denna teori är att vi vill se om våra 

fallföretag håller koll på sina konkurrenter samt om de använder sig av denna 

analysform för att komma fram till vilken konkurrensstrategi de ska använda sig av. 

 

Uthålliga konkurrensfördelar 

Modellen över en uthållig konkurrensfördel förklarar betydelsen av dess komponenter 

för företag i syfte att uppnå en fördel gentemot sina konkurrenter. (Aaker & 

McLoughlin 2007: 141-142) Tanken bakom denna teori är att vi vill jämföra 

konkurrensstrategierna med komponenterna i teorin om en uthållig konkurrensfördel 

vilket därmed gör den relevant för vår undersökning. 

 

Tillvägagångssätt för konkurrens 

Denna teori riktar sig mot på vilka sätt ett företag konkurrerar inom sin produkts 

marknadsdomän för att behålla och utveckla sin verksamhet under hård press från 

konkurrenter. Denna aspekt av strategiinnehållet reflekterar på vilket sätt företaget 

försöker påverka sina kunder för att de ska föredra deras produkter. (Wickham 2006: 

350) Tanken bakom denna teori är att få en annan synvinkel på hur företagen använder 

sina strategier för att påverka kunderna. 

3.2. Presentation av teorier 

Nedan följer en detaljerad redovisning av varje teori som används i vår undersökning. 

3.2.1. Branschstrukturanalys 

En branschanalys utformas och används ofta för att kunna identifiera ett företags 

konkurrenskraftiga styrka samt lönsamhet. Syftet med att ha konkurrensstrategier är för 

att företaget ska finna en position i branschen så de kan försvara sig mot 
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konkurrenskrafter eller använda dem till sin fördel. Denna sorts strukturanalys är 

avgörande vid utformande av konkurrensstrategier. Idag finns det fem konkurrenskrafter 

som bestämmer lönsamhet och intensitet inom branschkonkurrensen. Se figur nedan. 

 

Figur 4. Branschkonkurrensens fem drivkrafter.  

(Källa: omarbetad från Porter, M. 2008: 79) 

 

Utifrån ovanstående modell är de fem krafterna dessa:  

 

• Nyetableringshot: Kan leda till att priser går ner eller att branschföretagens 

kostnader drivs upp och lönsamhet reduceras. 

 

• Substitutionshot: Innebär att samtliga företag i en bransch konkurrerar med 

samtliga branscher som producerar substitutprodukter. 

 

• Köpare: Kan tvinga ned priser, de förhandlar om högre kvalitet eller fler tjänster 

och spelar ut konkurrenterna mot varandra. 
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• Leverantörer: Kan utöva sin förhandlingsstyrka genom höjda priser eller 

minskning av kvalitet på sina varor och tjänster. 

 

• Branschkonkurrenter: Den centrala rutan är konkurrensen mellan existerande 

företag på den gemensamma marknaden. (Porter 2008: 78-85) 

3.2.2. Allmänna konkurrensstrategier 

Enligt Porter (1998: 34-35) är det viktigt vid formuleringen av konkurrensstrategier att 

klargöra sambandet mellan företaget och omgivningen. Det finns tre basstrategier som 

ett företag kan använda sig av för att lyckas bättre än andra företag i en bransch och de 

presenteras i figuren nedan.  

 

Figur 5. De tre basstrategierna. 

(Källa: omarbetad från Porter, M. 1998: 39) 

 

De tre basstrategierna som visas ovan är följande: 

• Kostnadsöverlägsenhet 

• Differentiering 

• Fokusering 

 

Basstrategierna kan ses som olika sätt för att lyckas bättre än sina konkurrenter. 
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Kostnadsöverlägsenhet 

Innebär att om ett företag ska uppnå en överlägsen kostnadsstruktur i en bransch måste 

man ha en rad funktionella program inriktade på detta primära mål. Att vara 

kostnadsöverlägsen kräver nästan alltid att man har energiska insatser för att skapa 

optimala anläggningar och ett beslutsamt sökande efter kostnadsreduktioner. Det 

genomgående temat i strategin blir låg kostnad i förhållande till konkurrenterna även om 

kvalitet, service och andra områden inte får förbises. En lågkostnadsposition kan ge 

företaget möjlighet att försvara sig mot stora inköpare då inköpare endast kan utöva 

makt genom att pressa ner priser till konkurrenternas nivå. Att ha en låg kostnad 

erbjuder även ett försvar mot mäktiga leverantörer då det ger mer flexibilitet men för att 

uppnå en kostnadsöverlägsenhet krävs det ofta en relativt hög marknadsandel eller 

andra fördelar som god tillgång till råmaterial. (Porter 1998: 35-37) 

 

Differentiering 

Innebär att företaget erbjuder och skapar en produkt eller tjänst som ses som något unikt 

inom branschen. Differentiering kan röra sig om olika saker såsom design och 

märkesprofil, teknologi, kundservice, återförsäljare eller andra dimensioner. När och om 

företaget lyckas uppnå en differentiering så kan de få ett resultat som ligger över 

genomsnittet i branschen. Det kan även innebära ett skydd mot konkurrens på grund av 

märkestrogna kunder vilket i sin tur innebär en lägre känslighet för priset. 

Differentiering kan också innebära större marginaler med vilka företaget kan bemöta 

leverantörers makt och på sätt minska inköparens inflytande. Men det finns också 

nackdelar. En är att det ibland kan vara svårt att få en större marknadsandel då det ofta 

krävs exklusivitet för att kunna differentiera sig och detta är inte förenligt med en hög 

marknadsandel. (Porter 1998: 37-38) 

 

Fokusering 

Det här är den sista basstrategin och den innebär att företaget fokuserar på en viss 

köpgrupp, en geografisk marknad eller ett segment av sortiment. Det hela bygger på att 

tillgodose en viss målgrupp samt att företagen utgår från att de kan betjäna sin målgrupp 

mer effektivt än sina konkurrenter och även med en bredare inriktning. Företag som 

lyckas med detta kan även här nå ett resultat över genomsnittet för sin bransch. 

Fokusering innebär att företaget har en lågkostnadsposition, hög differentieringsgrad 

eller båda delarna sett från målgruppens synvinkel. Fokusering kan även användas för 
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att välja de målgrupper som är minst utsatta för substitut eller där konkurrensen är som 

svagast. (Porter 1998: 38-40) 

 

Risker med basstrategierna 

I syfte att uppnå långsiktiga och hållbara konkurrensfördelar måste ett företag välja en 

av de tre basstrategierna annars finns det stor risk för att företaget kommer att köra fast 

(stuck in the middle) och på grund av detta inte kunna skapa och upprätthålla dessa 

långsiktiga och hållbara konkurrensfördelar. När ett företag väl har kört fast tar det tid 

och kraft att ta sig ur det. Trots allt detta verkar många företag som inte lyckas med en 

av basstrategierna överge den ena för den andra och på detta vis hamna i ännu större 

svårigheter. Framförallt finns det två risker med att följa basstrategierna, den första är 

att misslyckas med att åstadkomma eller vidhålla strategin. Den andra är att värdet av 

den strategiska fördel som strategin ger urholkas med branschens utveckling. (Porter 

1998: 41-43) 

3.2.3. Schema för konkurrentanalysmodellen 

Själva syftet med en konkurrentstrategi är att positionera ett företag och ta reda på vilka 

egenskaper som skiljer det från konkurrenterna. När ett företag väl har gjort detta är det 

lättare att utnyttja fördelarna på ett optimalt sätt och därför är det viktigt att företagets 

strategier utgörs av en noggrann undersökning av konkurrenterna (se figur 6, 

Konkurrentanalysens komponenter). Meningen för företagets konkurrentanalys är att få 

en bild över vilka möjliga strategiförändringar som varje konkurrent kan tänkas göra 

och därmed hur framgångsrika de kan bli. Företag som är i en och samma bransch måste 

också utreda konkurrenternas reaktioner på andra företags eventuella strategiska 

åtgärder och förändringar som kan uppstå inom branschen. En väl utförd 

konkurrentanalys ska besvara frågor såsom vilka är företagets konkurrenter i branschen, 

vilka verktyg som kan behöva användas samt varför konkurrenten arbetar på det 

strategiska sätt som den gör. Den ska även besvara hur företaget kan bemöta dessa 

frågor och om det finns vissa områden som de behöver undvika ifall konkurrentens 

handlingar blir för desperata. Denna modell kan även användas för självanalys. (Porter 

1998: 47-74) Nedan presenteras i en figur de fyra viktiga komponenterna. 
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Figur 6. Konkurrentanalysens komponenter. 

(Källa: omarbetad från Porter, M. 1998: 49) 

 

När ett företag skall bygga upp ett schema för en konkurrentanalys finns det fyra viktiga 

komponenter att ta med och dessa är det konkurrerande företagets: 

 

• Framtida mål – är en viktig komponent av en konkurrentanalys med hjälp av 

vilken kan företaget göra prognoser om konkurrenten är nöjd med sin position 

eller inte och därigenom hur sannolikt är det att denne kommer att ändra sin 

strategi samt med vilken kraft ska denne reagera till åtgärder som andra företag 

gör.  
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• Antaganden - den andra viktiga komponenten av en konkurrentanalys går ut på 

att identifiera konkurrentens antaganden om sig själv och branschen i vilken 

denne verkar i. Varje företag arbetar med ett antal antaganden om sin egen 

situation och dessa antaganden påverkar företagets uppförande och sättet på 

vilket företaget svarar på olika händelser. Genom att undersöka alla typer av 

antaganden kan företaget identifiera snedvridningar eller ”blind spots”. Termen 

definieras som ett område där konkurrenten antigen missar betydelsen av en 

händelse, tolkar den på ett fel sätt eller reagerar för sent på den.  Genom att leta 

efter sådana punkter kan företaget hitta möjligheter till att agera på marknaden 

med en minimal risk till konkurrentens svar.  

 

• Aktuella strategier – den tredje komponenten av en konkurrentanalys handlar om 

att framställa en rapport om aktuell strategi för varje konkurrent. Strategierna 

kan vara både explicita och implicita och avse konkurrentens principer för 

styrning av varje organisatorisk del av verksamheten och hur dessa funktioner 

hänger ihop.  

 

• Förmågor – en realistisk uppskattning av konkurrentens förmågor är det sista 

steget i en konkurrentanalys. Konkurrentens styrkor och svagheter kommer att 

bestämma dennes förmåga att initiera eller reagera på strategiska aktioner samt 

att ta itu med olika händelser som kan uppstå i omgivningen och inom 

verksamheten. Styrkor och svagheter kan fastställas genom undersökning av 

konkurrentens position avseende de fem konkurrenskrafterna som vi berörde i 

avsnitten 3.2.1.   

 

Dessa fyra komponenter ska i sin tur leda till att vi får svar på de frågorna som vi har 

ställt i figur 6 om konkurrentens reaktionsprofil. Utifrån reaktionsprofilen kan man 

bestämma den optimala strategin som företaget kan använda mot sina konkurrenter.  

3.2.4. Uthållig konkurrensfördel 

Modellen för uthållig konkurrensfördel är uppdelad på fyra områden.  
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1. Hur man konkurrerar 

• Positionsstrategi 

• Produktstrategi 

• Distributionsstrategi 

• Produktionsstrategi 

 

2. Grunder för konkurrens 

• Tillgångar 

• Kompetens 

 

3. Vad man erbjuder 

• Kundvärde 

 

4. Var man konkurrerar 

• Produktmarknadsselektion 

• Konkurrentselektion 

 

1. De hållbara konkurrensfördelarna för ett företag beror på företagets positionering. 

Den produktionsstrategi som företaget har och om deras produkter ständigt utvecklas 

och förbättras kan bidra till starkare konkurrensfördelar. Även logistiken är viktig för 

om företaget har en bra logistik och kan distribuera sina produkter på ett effektivt sätt 

samt att de har ett utvecklat leverantörsnätverk så stärks deras konkurrensfördelar. 

 

2. Viktiga exempel på konkurrensgrunder är den praktiska kunskapen inom företaget, 

kompetenta medarbetare och en effektiv företagsstruktur. 

 

3. Kundvärdet som företaget levererar är kanske det viktigaste för att de ska vara 

konkurrenskraftiga. 

 

4. Även platsen man konkurrerar på är viktig, vilken marknad företaget befinner sig på 

samt hur bra deras kännedom är om de olika konkurrenterna. (Aaker & McLoughlin 

2007: 141-143) 
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De viktigaste punkterna för att skapa hållbara konkurrensfördelar är följande: 

 

• En strategi behöver värderas av marknaden och stödjas av tillgångar och 

kompetens som inte är lätta att kopiera eller neutraliseras av konkurrenterna. De 

vanligaste hållbara konkurrensfördelarna är kvalitetsrykte, kundservice och 

varumärke. 

• Synergi är ofta hållbar eftersom den baseras på de unika karaktärerna av en 

organisation. 

 

• Strategisk opportunism fokuserar på nutid och framhäver aktuella möjligheter 

och strategiska val där den strategiska visionen har ett långtidsperspektiv samt 

undviker ändringar i strategin. Opportunism kan leda till strategisk förskjutning 

dvs. man går ifrån strategin medan ett visionsbaserat tillvägagångssätt kan leda 

till strategisk envishet.  

 

• Strategiska avsikter kopplar ihop strategiska visioner med en hållbar besatthet. 

Strategisk flexibilitet banar vägen för organisationer till att exploatera strategiska 

möjligheter och för att hantera strategiska problem. (Aaker & McLoughlin 2007: 

160) 

3.2.5. Tillvägagångssätt för konkurrens 

Tillvägagångssätt för konkurrens hänvisar till vilka sätt ett företag konkurrerar inom sin 

produkts marknadsdomäner för att behålla och utveckla sina affärer när de utsätts för 

press från konkurrenter. Denna aspekt av innehållet i strategin reflekterar på vilket sätt 

ett företag försöker influera sina kunder i att föredra deras erbjudanden. (Wickham 

2006: 350) Enligt Wickham (2006: 350-351) finns det viktiga beslut som måste tas i 

relation till detta tillvägagångssätt. Dessa beslut inkluderar bland annat: 

 

• Hur ska produkten prissättas i förhållande till konkurrenterna? 

 

• Vilka finansiella belöningar och incitament ska erbjudas till mellanhänder och 

distributörer? 

 

• Hur kan vi påverka kundens inköpsbeslut? 
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• Vilka meddelanden ska sändas till konsumenten om produkten? 

 

• Hur ska meddelandet levereras? (Genom reklam, personlig försäljare) 

 

• Kommer kunden att uppmuntras att jämföra produkten med erbjudanden från 

konkurrenter? 

 

Wickham (2006: 351) säger vidare att innehållet i strategin som företaget kämpar för att 

uppnå måste stämma överens med entreprenörens vision och uppdraget som de 

definierat för satsningen. 

3.2.6. Vetenskaplig kritik mot Porters teorier 

I en artikel från 1997 skriver Gary Hamel att ostrukturerade branscher inte låter sig 

analyseras på ett enkelt sätt. En avsaknad av värdekedjor gör det svårt att se vad det är 

som genererar intäkter till företag i dessa branscher. Om en bransch inte är mogen blir 

det svårare att identifiera kund och produktsegment. Hamel menar att Porters 

branschanalys tar avstamp i ett mer moget branschtillstånd och inte håller fullt ut vid 

analys av tillväxtmarknader. Vidare menar han även att Porter i sin analysmodell bortser 

från de avtal som råder mellan leverantörer och företagen på marknaden, exempelvis 

om hur långa dessa kan vara. Sådana avtal med nära relationer mellan bolagen kan göra 

det svårt att se vilka som är konkurrenter och vilka som är samarbetspartners på 

marknaden.  

 

Två andra författare, Coyne och Subramaniam (1996: 14) skriver i en artikel att de inte 

ser strukturella barriärer som det enda sättet att nå lönsamhet. Konkurrensfördelar kan 

även uppnås i det dagliga arbetet genom att man alltid försöker överträffa 

konkurrenterna. Genom skickliga försäljare kan företag generera goda resultat och 

därmed bryta en strukturell barriär. Samtidigt som företag kan bli lönsamma genom att 

besitta kunskap som konkurrenterna saknar såsom teknisk kunskap genom forskning. 

Enligt dessa två författare så utgår Porters modell från att det råder låg osäkerhet och att 

företag därmed kan läsa av marknaden och andra företags framtida steg. De menar att så 

inte är fallet då de anser att framtiden är betydligt svårare att förutspå i verkligheten. 

Företagsledare som står inför osäkerhet har en vana för att gå till överdrift. En del kan 



 

 - 32 - 32 

ignorera osäkerheten medan andra blir helt handlingsförlamade på grund av den. I 

sådana situationer med låg säkerhet om framtiden bör företag förvissa sig om hur osäker 

den är och skräddarsy sina strategier därefter. De säger att strategi lika mycket handlar 

om att konkurrera om framtidens marknad så som den vi har idag. 

 

Dessa författare menar även att Porters modell är skapad ur en mikroekonomisk teori 

och att den bortser från makrovariabler. Den fokuserar därmed enbart på vad som sker 

inom den aktuella branschen. Detta synsätt kan vara direkt felaktigt då ett företags 

framgång kan bero på, för verksamheten, makroekonomiska effekter som gynnsamma 

beslut av myndigheter. 

 

Dessa synpunkter till trots så anser vi att användningen av Porters teorier i vårt arbete 

fyller sitt syfte då trycksaksbranschen är en mogen bransch och låter sig analyseras. 

Trycksaksbranschen är även väletablerad och har funnits i många decennier.  
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras företagen samt de resultat vi fått fram genom intervjuerna. 

Intervjufrågorna återfinns i bilaga 1.   

4.1. Presentation av företagen 

Frövi Tryckeri HB.  

Respondent: Ingvar Pettersson 

Roll: Typograf 

Position: Delägare, arbetar 75 % 

Bakgrund: Utbildad typograf, arbetade på Kumla Tryckeri innan köpet av rörelsen. 

År i företaget: 48 år  

 

Frövi Tryckeri drivs och ägs av Ingvar, Märta och Jan-Olov Pettersson, som 

tillsammans har c:a 130 års gemensam erfarenhet inom branschen. De har som motto att 

du som kund skall känna dig väl omhändertagen av proffs den dag då du väl bestämt dig 

för att anlita dem som leverantör. De menar att du som kund vänder dig direkt till dem 

som leverantör utan fördyrande mellanhänder, s.k. trycksaksförmedlare som ska ha 

provision på inlämnade jobb och därför kan de hålla låga priser som kommer kunden 

tillgodo istället. De kan erbjuda helhetslösningar vad gäller logotyper och trycksaker 

samt tillhandahålla grafisk design och webbdesign. De samarbetar med en person som 

sysslar med webbdesign och kan på så sätt erbjuda webbsidor.  I deras maskinpark så 

har de modern teknik som gör att de kan ta emot jobb på t.ex. CD-rom och via e-post. 

 

Boktryckeri AB LH Tryck 

Respondent: Erik Andersson  

Roll: Styrelseordförande och ordinarie ledamot 

Position: VD 

Bakgrund: Utbildad tryckare, prepress, bokbinderi och yrkeshögskola. 

År i företaget: 7 år  

 

Boktryckeri AB LH Tryck ligger i Ulricehamn och är ett lite större tryckeri. De har 16 

anställda och företaget har funnits sedan 1959 men registrerades som ett aktiebolag i 

oktober 1990. Verksamheten består av trycksaker, allt från enkla visitkort till 
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kvalificerade fyrfärgsbroschyrer, tidskrifter och böcker. Deras prepress hjälper kunden 

med tankar och idéer när de behöver någon att ”bolla” med. De kan ordna 

utställningsmaterial, fyrfärgsskrifter i storformat både på ”tyg” och papper, även 

laminerat om man så vill. De har även en komplett efterhantering med adressering och 

de står alltid till kundens tjänst. De har en enkel affärsidé som går ut på att snabbt och 

effektivt hjälpa sina kunder med deras kommunikation i tryckt form. De har även en 

stenhård miljöpolicy som innebär att de ska kontinuerligt välja tjänster, produkter och 

produktmetoder inom prepress, tryckning/printning, efterbehandling och distribution 

som belastar miljön så lite som möjligt med hänsyn tagen till praktiska och ekonomiska 

aspekter. har som åtagande att arbeta efter att ständigt minska företagets negativa 

miljöpåverkan samt att öka kunskapen och höja medvetenheten internt kring ett aktivt 

miljöarbete.  

 

Tennegraf AB 

Respondent: Per Håkan Tenne 

Roll: Säljare 

Position: Ägare och VD. 

Bakgrund: Utbildad typograf, i tryckeribranschen sedan 1972. 

År i företaget: 24 år  

 

Tennegraf AB ligger i Mosås strax utanför Örebro och är trycksaksförmedlare. 

Företaget ägs och drivs av Per Håkan Tenne och företaget har fyra anställda och deras 

verksamhet består av att de fungerar som konsulter mellan kunder och tryckerier. 

Företaget startades 1986 och registrerades som ett aktiebolag 1988. Per har tillsammans 

med sina anställda mer än 100 års erfarenhet inom trycksaksbranschen vilket är en av 

deras styrkor. De levererar allt från brevpapper, blanketter och broschyrer till kuvert, 

adressering och kuvertering. Deras motto är att: ”Ingen kund är för liten, ingen för 

stor.”  Deras upplagor varierar mellan några hundra visitkort till miljontals laserark och 

kuvert. Tennegraf AB anser sig själva vara kundens stora kontaktnät inom 

trycksaksbranschen. Per säger att de är ett glatt gäng erfarna grafiker som jobbar med 

glimten i ögat och ställer upp för kunden i alla lägen. Om det är bråttom gör de allt för 

att korta leveranstiden. De säger själva att sova kan man göra på helgerna. 
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4.1.1. Branschstrukturanalys 

Frövi Tryckeri HB 

Angående branschen i dagsläget säger Ingvar att de märkt en ökad trend för reklamtryck 

men en nedgående trend för blanketter då mycket går över till Internet och hemdatorer. 

Han berättar att så vitt de vet finns det inga nyetableringshot i deras område men sådant 

kan ju förändras snabbt. I alla fall i dagens läge ser det lugnt ut för dem i deras 

hemtrakter. Det enda hotet anser de komma från trycksaksförmedlare (mäklare) som 

kan vara ett problem då de sällan får veta om någon besökt just deras kunder. Likaså när 

det gäller substitutprodukter så menar Ingvar att alla tryckerier tillverkar i stort sett 

samma produkter med smärre variationer så självklart finns det alltid hot från potentiella 

substitutionsprodukter. Största hotet kommer egentligen från datorer med skrivare men 

det gäller att ha trogna kunder eftersom huvudfrågan snarare är hur deras priser är satta 

samt hur tillgängliga de är för kunden. Ingvar berättar att de nästan uteslutande ingår i 

kort-tidsavtal med leverantörer för att inte låsa sig vid någon specifik leverantör. Priser 

förändras snabbt och eftersom de är små är deras förhandlingsstyrka begränsad och enda 

sättet som de tror på är att inte låsa sig vid någon leverantör. Deras köpare kan påverka 

priser om de väljer att förhandla om det men detta sker nästan bara vid riktigt stora 

beställningar. Detta påverkar inte kvaliteten då de håller stenhårt på den och har aldrig 

fått några klagomål på sina produkter. Ingvar berättar vidare att helt klart är 

konkurrensen inom branschen stenhård. Många företag går i konkurs varje år och det 

blir bara tuffare med åren. De har klarat sig bra tack vare att de inte har några 

konkurrenter inom tre mils radie runt Frövi.  

 

Boktryckeri AB LH Tryck 

Erik berättar att branschen idag är mycket tuff och med en låg lönsamhet samtidigt som 

den är investeringsintensiv då ny teknik ofta ska ersätta gammal, speciellt då det gäller 

tryckpressarna. Många företag har gått i konkurs de senaste åren vilket bevisar att 

branschen bara blir tuffare hela tiden. Några nyetableringshot ser han inte då det nästan 

är omöjligt att starta ett tryckeri idag eftersom lönsamheten är svag och det krävs stora 

investeringar och just dessa faktorer är inte populära hos bankerna. Några andra hot mot 

just deras verksamhet kan han inte se i nuläget. Eftersom alla producerar likartade 

produkter så finns det ju hur mycket substitut som helst men det största hotet från 

substitut kommer från webben och hemdatorer där man kan skriva ut många olika saker. 

Till sist menar han att de är tillräckligt stora för att kunna kontrollera deras leverantörers 
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makt men däremot köparen har en enorm styrka då alla tryckerier erbjuder ungefär 

samma tjänster till samma pris.  

 
Tennegraf AB 

Per berättar att branschen numera är väldigt tuff och den stagnerar både när det gäller 

volym och antal företag. De ser inga hot från nyetablerare i alla fall inte i deras område 

samt att då branschen är på nedgående så minskar risken för att det ska komma nya 

företag. Ett av hoten som de ser inom branschen är att stora företag köper upp och 

lägger ned fungerande företag enbart i syfte att ta bort konkurrenter. Detta är inget som 

direkt påverkar dem själva då de är en så kallad trycksaksförmedlare som vänder sig till 

olika tryckerier för att få deras arbeten utförda. Det enda som kan störa dem är om 

kunderna får för sig att gå direkt till tryckerierna med sina arbeten för att få billigare 

priser vilket på grund av finanskrisen händer mer och mer. De försöker hålla fast vid 

sina kunder genom en mycket bra kontakt med kunden och bästa möjliga kundservice. 

När det kommer till frågan om substitutprodukter säger Per att inom trycksaksbranschen 

är alla produkter likadana och att det handlar mer om prissättning. Inom deras bransch 

handlar det mer om substitutföretag, företag som erbjuder liknande tjänster och där är 

konkurrensen stenhård mellan företagen. Vidare berättar han att eftersom de är små är 

de helt i händerna på kunder och leverantörer. De har inte mycket att säga till om. I 

stället försöker de hela tiden satsa på långsiktiga samarbeten med kunder och 

leverantörer. Rivaliteten mellan företagen är i dagsläget mycket stor och konkurrensen 

stenhård. Företagen försöker hela tiden ”stjäla” kunder från varandra och då gäller det 

att ha mycket god kontakt med sina kunder. 

4.1.2. Allmänna konkurrensstrategier 

 

Frövi Tryckeri HB.  

Ingvar menar att det faktum att de inte har några anställda, att de sköter alla 

frakter/leveranser själva och äger alla maskiner i företaget ger dem en liten 

kostnadsfördel gentemot andra företag. De kan hålla relativt låga priser på sina 

produkter. Han förklarar att de fokuserar på en viss grupp men vill inte namnge några 

kunder med hänvisning till deras garanterade tystnadsplikt gentemot kunden. Då de har 

många småkunder vill de inte prata om dem eftersom de tycker att många småkunder är 

viktigare än en storkund. Det handlar om att behålla sin konkurrenskraft på marknaden 
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och därför vill de inte diskutera vilka deras kunder är. En av tryckeriets största kunder är 

dock deras största konkurrensfördel men vem denna kund är anser de vara totalt 

hemligt. De har 15-20 stadigvarande och återkommande kunder och det är tack vare 

dessa kunder som de klarar sig i vått och torrt. 

 

Boktryckeri AB LH Tryck 

Enligt Erik så har de inte några konkurrensstrategier alls och aldrig haft det utan kör 

bara på rakt fram utan tanke på hur de ska konkurrera gentemot sina konkurrenter. 

Däremot anser han att de har en stor kostnadsfördel då de äger alla maskiner i företaget. 

De äger till och med fastigheten som tryckeriet ligger i. Erik säger att de inte har någon 

produktdifferentiering utan erbjuder kunderna allt inom trycksaker med högsta möjliga 

kvalitet. Inte heller har de någon specifik målgrupp som de fokuserar på utan de arbetar 

åt alla möjliga sorters kunder i hela Norden.  

 

Tennegraf AB 

Per säger att som trycksaksförmedlare är det svårt att få till någon kostnadsfördel då de 

är beroende av de priser som tryckerierna sätter plus att de måste ha ett pålägg för att 

kunna täcka sina egna kostnader. Deras enda fördel är att det är bekvämare för kunden 

att låta dem ta hand om hela arbetet så kunden slipper springa fram och tillbaka mellan 

olika tryckerier. Kunden kommer med ett önskemål och de förverkligar det oavsett vad 

det gäller och det är deras differentiering. De ger kunden vad den vill ha och det spelar 

ingen roll vad det gäller. Eftersom Tennegraf AB är en liten organisation så fokuserar 

de på medelstora företag och därför är det lättare för dem att på ett personligt sätt 

bearbeta ett fåtal kunder vilket innebär att kunna ge kunderna en personlig service som 

är något utöver det ordinära. Deras affärsidé lyder ”Kunden i centrum” och deras 

konkurrensstrategi går ut på att hålla personliga kontakter med kunderna. 

4.1.3. Konkurrentanalysmodellen 

 

Frövi Tryckeri HB.  

Ingvar berättar att de flesta konkurrenter försöker vara störst och bäst och nöjer sig inte 

med fyrfärgstryck utan vill ha åttafärgs- eller tiofärgsmaskiner, gärna med dubbla 

lackverk. Detta betyder ett ark med fyrafärgsbilder på både skön- och vidertrycksidan 

samt med en eller två specialfärger (silver/guld) samt lackat på båda sidor, format ca 
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100x120 cm. Det bör nämnas att idag finns det inte något svenskt tryckeri som klarar 

jobbet med IKEA: s katalog enligt Ingvar. Vidare berättar han att i fråga om 

reklamtryck är svenska tryckerier utsatta för stor konkurrens från Italien, Kina, Korea, 

Japan m.fl. Text samt färgrepro och layout görs i Sverige och sänds sedan digitalt till 

billigaste utländska tryckeri, med andra ord så är ”outsourcing” vanligt inom 

trycksaksbranschen i Sverige. Då företagen växer sig allt större samt att större företag 

köper upp mindre för att få bort konkurrens så tycker han att konkurrenternas styrka 

först och främst är att de har större maskiner och anställd personal. Men detta kostar och 

därför blir det också deras svaghet, nämligen att anställd personal är lika med högre 

kostnader. En tiofärgsmaskin, har ett pris på ca 1 miljon per tryckverk, lackverk, 

iläggare, avläggare, alltså sammanlagt ca 15-20 miljoner och får inte stå still utan ska 

helst gå i treskift så de är enormt beroende av att de har full beläggning hela tiden för 

annars blir maskinerna alldeles för dyra att ha. De måste täcka sina fasta kostnader på 

ett helt annat sätt än ett litet företag som Frövi Tryckeri. Det som skiljer dem från deras 

konkurrenter (de stora företagen) är att de tar de jobb som de stora inte vill befatta sig 

med på grund av för stora startkostnader. De anser att flera arbeten kan de leverera till 

priser som bara kundmottagningen kostar hos de stora. 

 

Boktryckeri AB LH Tryck 

Erik säger att de inte ser några speciella företag som deras största konkurrenter utan vill 

snarare anse att alla andra tryckerier i Sverige är deras största konkurrenter. Han berättar 

lite förläget att de inte har någon som helst koll på sina konkurrenter. De har aldrig 

försökt göra några analyser över vad konkurrenterna tänker och gör, vilka strategier de 

använder sig av osv. Något som han tycker att de kanske borde ta i beaktning i 

framtiden eftersom branschen bara blir tuffare och då kan det vara på sin plats att ha lite 

koll på sina konkurrenter. Däremot berättar Erik att deras största konkurrenter har en 

styrka i att de oftast är större och har mer kapacitet än dem själva men ofta är deras 

svaghet att de har en lägre kompetens. Det som skiljer dem själva från deras 

konkurrenter är att de alltid varit mer flexibla än många andra tryckerier samtidigt som 

de har och kan erbjuda fler lösningar till det mesta. Till sist men inte minst utmärker sig 

företaget genom att de kan producera det mesta om inte allt inom den egna 

verksamheten vilket ger dem en styrka gentemot andra mindre tryckerier inom 

branschen. 
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Tennegraf AB 

Per säger att då de är trycksaksförmedlare är det inte bara andra trycksaksförmedlare 

som de konkurrerar emot utan även andra tryckerier som helst vill ha direktkontakt med 

kunderna. Det finns ett visst antal både tryckerier och trycksaksförmedlare inom deras 

område som de konkurrerar med. De stora tryckerierna har som mål att helt enkelt bli 

störst och bäst och oftast har de som strategi att köpa mindre tryckerier och sedan lägga 

ned dem. De använder samma strategi även när det gäller trycksaksförmedlare. Det är 

en ful strategi, menar han, men den fungerar för de större företagen. I grund och botten 

säger han att de inte har någon större koll på sina konkurrenter. De har fullt upp med att 

överleva på egen hand. Men deras stora konkurrenter har en stor fördel på grund av sin 

storlek både vad det gäller materiella som immateriella tillgångar, bland annat kan de 

marknadsföra sig själva på ett helt annat sätt än Tennegraf kan. Den enda nackdelen är 

att det blir väldigt opersonligt för kunden att vända sig till den sortens företag. Det är på 

den punkten som de skiljer sig från de stora nämligen att de kan erbjuda en väldigt 

personlig service till sina kunder.  

4.1.4. Hållbara konkurrensfördelar 

 

Frövi Tryckeri HB.  

Enligt Ingvar är deras position i Frövi viktig då den innebär närhet till deras viktigaste 

kunder annars har de inga planer på att utvidga sin position i nuläget. Likaså standarden 

på deras nuvarande som framtida produkter ska vara högsta möjliga så att kunden alltid 

får trycksaker utan fel. Då de inte använder några distributörer utan levererar alla 

produkter själva till sina kunder är deras enda strategi att hålla korta leveranstider till 

kunden. De har inga anställda vilket betyder lägre kostnader för dem att producera samt 

att de anser att kunden ska slippa fördyrande mellanhänder, så kallade 

trycksaksförmedlare. Kunderna köper direkt av dem vilket ger dem en 

konkurrensfördel. Alla maskiner är deras egna vilket är en viktig tillgång men han 

påstår att deras största tillgång är att kunden direkt träffar och beslutar tillsammans med 

den som slutligen gör jobbet, alltså ingen kundmottagare, ingen sätterifaktor, ingen 

tryckerifaktor. Den kompetens som finns i företaget är först och främst han själv som 

varit yrkesverksam sedan 1947 och med utbildning vid ”Skolan för bokhantverk” inom 

sättning och tryckning. Likaså hans son Jan-Olov är utbildad typograf även han och har 

arbetat sedan 1976. Kompetensen inom företaget har ökade då Jan-Olov tillkom. 
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Ingvar berättar att ända från början så har kunderna blivit garanterade att de håller en 

strikt tystnadsplikt. Om de trycker ett reklamblad för Tempo så får absolut inget komma 

ut beträffande priser och dyl. Detta höll de benhårt på när de körde stora upplagor för 

SparInn-kedjan och Dagab. Vid ett tillfälle körde de rabattkuponger, ca 200 000 st, till 

ICA-Hakon inför en julhandel och det hade blivit en katastrof om något läckt ut. I detta 

fall var det två personer som hade informationen och det är en styrka för dem att endast 

ett fåtal har kunskap om priser och dylikt. Det är ett stort problem för större tryckerier 

med stor personal, åkardrängar som kommer och går, andra kunder som kommer för 

korrekturläsning m.m. Det är alldeles för lätt att information läcker ut inom större 

företag än inom ett litet företag. Det är helt klart en fördel för dem och eftersom deras 

produktion består av trycksaksprodukter (även om urvalet är stort) så är ju det valet av 

produkt. Val av marknad som också blev deras kundområde är mellansverige, alltså 

Frövi med omnejd men även med förgreningar som till exempel Halmstad och Luleå. 

De trycker även numera åt kunder i Kina. 

 

Boktryckeri AB LH Tryck 

Som tidigare nämnts säger Erik att de inte har några strategier och att deras position på 

marknaden är obetydlig men trots detta har de ett nätverk med kunder i hela landet och 

Norden med för den delen. Med stolthet framhäver han att de är ett av få företag som 

fortfarande är lönsamma i branschen inom segmentet med mål att öka förtjänsten med 

bibehållen omsättning och sysselsättningsgrad. De har inget specifikt val av produkter 

utan det är kunden som bestämmer vad han/hon vill ha för produkter. När det kommer 

till hur de väljer distributörer berättar Erik att de är stenhårda. De har själva ett ISO 

14001 certifikat och utifrån den väljer de leverantör efter deras miljöpåverkan. I övrigt 

när det gäller distributörer är det kvalitet före lågt pris som gäller. Det ska levereras på 

utsatt tid och inget annat. Han tycker att det är svårt att beskriva deras 

kostnadseffektivitet i produktionen. De har moderna maskiner vilket bidrar till lägre 

kostnader men det får inte gå ut över kvaliteten på produkterna vilket är viktigast. Det 

får gärna kosta lite mer bara de behåller den goda kvaliteten. Inom området tillgångar så 

ligger de bra till. De äger både fastigheten samt alla maskiner inom tryckeriet. De har 

även en finansiell styrka som de flesta inom branschen inte har. Kompetensen inom 

företaget är mycket hög vilket är en av deras styrkor samt att all personal går löpande på 

kurser för kompetensutveckling inom respektive persons område inom företaget. Detta 

anser de vara väldigt viktigt eftersom branschen utvecklas i en rasande fart. Det 
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kundvärde de erbjuder är att allt ska lösas snabbt och effektivt med ett personligt 

bemötande samt en hög kvalitet på våra produkter.  

 

Tennegraf AB 

Enligt Per så är branschen gigantisk och de är väldigt små så deras position är obetydlig 

men de är nöjda med positionen som den är och har inga planer på några förändringar. 

Kunden väljer produkten och de levererar. De försöker alltid erbjuda kunderna det bästa 

och det nyaste som finns tillgängligt på marknaden. De har långa avtal med ett fåtal 

distributörer som de valt med stor tillförsikt samt de måste kunna utföra deras 

leveranser på utsatt tid och till rätt pris utan undantag. Som tidigare nämnts har de ingen 

egen produktion och därmed inga kostnadsfördelar inom det området och inga 

materiella tillgångar heller för den delen. Däremot har de en mycket stor kompetens 

inom företaget med över 100 års erfarenhet tillsammans och de deltar i olika kurser 

inom grafik för att löpande utbilda sig och hänga med i utvecklingen inom 

trycksaksbranschen. Per säger att vad de erbjuder i kundvärde är först och främst 

säkerhet. Kunden ska veta att det alltid går att lita på dem och att de fixar allt kunden 

begär oavsett vad det gäller samt att de ser till att produkterna alltid håller högsta 

kvalitet. 

4.1.5. Tillvägagångssätt för konkurrens 

 

Frövi Tryckeri HB 

Enligt Ingvar är deras strategi enkel gentemot kunderna, ett trevligt och personligt 

bemötande med bra service är det som gäller. Han menar att självklart ska de försöka 

hålla lägre priser än konkurrenterna för att kunna locka kunder men han medger att de 

har någon kontroll alls på deras konkurrenters priser. För att hålla nere kostnader 

transporterar de själva alla produkter till kunden. Kunden är viktig men de kan bara 

påverka kundernas beslut om de ska köpa hos dem genom att hålla bra priser, kvalitet 

och kundservice. Ingvar säger att kunden ska veta att de alltid håller hög kvalitet och 

utsatta leveranstider. Att göra reklam för företaget är inget för dem. Kunderna sköter 

själva om marknadsföringen åt Frövi Tryckeri HB genom vad de kallar för ”mun mot 

mun metoden”. Det är kunderna som sprider ryktet om Frövi Tryckeri HB. På frågan 

om de uppmuntrar kunden att jämföra produkterna från Frövi tryckeri HB med andra 

produkter från andra tryckerier svarar Ingvar att självklart kan kunden göra det om den 
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vill men de uppmuntrar inga kunder att göra det, dvs. de säger inget alls om detta till 

kunden. 

 

Boktryckeri AB LH Tryck 

Erik menar att genom en hög kvalitet, ett personligt bemötande och snabba leveranser 

ska de behålla samt vinna nya kunder. De har inga strategier som specifikt går ut på att 

locka kunder utan de bara kör på och det har fungerat hittills. När det kommer till hur de 

prissätter deras produkter jämfört med konkurrenterna säger han att priserna ska ligga 

på samma nivå men genom att de gör bättre val av råmaterial samt 

tillverkningsprocesser ska produkten bli bättre än konkurrenternas produkter. Erik 

berättar att deras policy över incitament och belöningar till mellanhänder och 

distributörer är att de inte ska ha något utöver vad de får betalt för deras tjänster. Med 

andra ord så tror de inte på belöningar och incitament i denna sorts situation. Att kunna 

påverka kundens inköpsbeslut går bara genom ett trevligt och personligt bemötande. 

Kundens intryck av den säljande personalen är av högsta vikt om det ska bli någon 

affär. Enligt Erik gör de ingen reklam för sina produkter (de anser att det inte behövs) 

utan de har en hemsida samt att de finns med i en mängd webbaserade telefonkataloger 

och företagssidor vilket de tycker räcker till i nuläget. Ryktet som de vill ha om deras 

produkter och som ska levereras med produkten och som de önskar ska gå från kund till 

kund är att de levererar bra kvalité till rätt pris. Eftersom de konkurrerar på en mycket 

tuff marknad och då de bara har mindre kostnadsfördelar så uppmuntrar de kunderna 

ofta till att jämföra både produkt och pris med konkurrenterna. 

 

Tennegraf AB 

Per menar att deras strategier gentemot kunderna är väldigt enkla.  En personlig kontakt 

med en mycket bra service så att kunderna alltid ska välja dem i första hand. Då de bara 

arbetar med ett mindre antal kunder blir det ännu viktigare att kunden alltid står i 

centrum och framförallt att kunden alltid blir nöjd. Tyvärr kan de inte sätta sina priser i 

förhållanden till deras konkurrenter utan de måste sätta priserna i förhållande till deras 

egna kostnader vilket inte ger dem någon fördel prismässigt sett inom branschen. Per 

berättar vidare att de tycker att mellanhänder och distributörer ska ha belöningar och 

incitament och det sker efter en unik överenskommelse med respektive part. Vidare 

säger han att det enda sättet som han ser att de kan påverka kundernas inköpsbeslut är 

genom ett seriöst och personligt agerande från personalen på företaget. De har ju inga 
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produkter egentligen utan det de erbjuder är tjänster åt sina kunder genom att förskaffa 

dem de produkter som de vill ha och den reklam de gör är att produkterna ska hålla 

bästa möjliga kvalitet, att kunden alltid kan lita på dem samt att de håller korta 

leveranstider med punktlighet i leveranserna. Reklam gör de någon gång då och då i 

lokala tidningar samt genom en egen hemsida men mestadels förlitar de sig på att deras 

kunder för ordet vidare om dem och rekommenderar vidare deras namn. På frågan om 

kunderna uppmuntras att jämföra deras produkter med erbjudanden från konkurrenter 

svarar han att produkterna i denna bransch inte är speciellt unika så jämförelser i annat 

än detaljer känns onödigt. 
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5. Analys 
I detta kapitel avser författarna att sammanställa och sammanföra resultaten från den 

presenterade empirin som vi tidigare redovisat för. I samförstånd med de teorier som 

tidigare presenterats gör vi en utvärdering av de svar vi fått från respektive företag. 

5.1. Branschstrukturanalys 

En branschanalys görs ofta för att identifiera ett företags konkurrenskraftiga styrka och 

lönsamhet. Själva målet med denna konkurrensstrategi är att företaget ska finna en 

position inom branschen så att de kan försvara sig mot konkurrenskrafterna eller rentav 

använda dem till sin fördel. Branschstrukturanalysen kan vara avgörande vid 

utformandet av konkurrensstrategier och det finns fem konkurrenskrafter som 

bestämmer intensiteten och lönsamheten i branschkonkurrensen. Dessa är: 

nyetableringshot, substitutionshot, köpares och leverantörers förhandlingsstyrka samt 

rivaliteten mellan nuvarande konkurrenter. (Porter 1998: 4) 

 

Vår analys utmynnar i följande: 

 

• Inget av våra fallföretag använder sig av branschstrukturanalysen för att finna en 

position på marknaden samt att alla har väldigt begränsat med kunskap om just 

branschen. Mestadels rör det sig bara om allmän information. Gemensamt för 

alla tre är att de upplever en nedgående trend inom branschen. 

 

• Inget av våra fallföretag ser några nyetableringshot i dagsläget mestadels 

beroende på att branschen blir mindre lönsam samt att många företag lägger ner i 

stället för att det tillkommer nya. Ett par av våra företag ser större företag som 

hot då de köper upp mindre tryckerier och lägger ner dem för att eliminera 

konkurrens. Bara Frövi anser att även trycksaksförmedlare utgör ett hot för deras 

verksamhet.  

 

• Alla företag säljer liknande produkter och tycker att det finns substitutprodukter 

överallt men ser dem inte som något hot. Däremot ser alla tre företagen Internet 

och hemdatorer som ett hot då det mesta kan göras och skrivas ut från dessa.  
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• Alla tre företagen anser sig som små med väldigt liten förhandlingskraft 

gentemot främst kunderna där de inte anser sig ha någon förhandlingskraft alls 

men när det gäller leverantörer går åsikterna isär. Frövi vill inte låsa sig under 

längre tider med samma leverantör för att kunna känna sig flexibla, Tennegraf 

gör tvärtom och vill ha långa samarbeten med både leverantörer som kunder 

medan LH Tryck tycker sig tillräckligt stora för att kontrollera sina leverantörer. 

5.2. Allmänna konkurrensstrategier 

De tre basstrategierna som företag kan använda sig av för lyckas bättre inom en bransch 

är kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. Den första strategin är 

kostnadsöverlägsenhet vilket innebär låg kostnad i förhållande till konkurrenterna även 

om saker som kvalitet, service och andra områden inte får förbises. Den andra strategin 

är differentiering vilket innebär att företaget erbjuder och skapar en produkt eller tjänst 

som ses som något unikt i branschen. Den tredje strategin är fokusering och innebär att 

man fokuserar på en viss målgrupp samt att företagen antar att de kan betjäna sin 

strategiska målgrupp mer effektivt än sina konkurrenter. (Porter 1998: 34-40) 

 

Vår analys utmynnar i följande: 

 

• Inget av våra företag anser sig ha några som helst konkurrensstrategier. De bara 

kör på med sin egen stil utan närmare eftertanke. 

 

• Frövi och LH Tryck anser sig ha kostnadsfördelar då de äger alla sina tillgångar 

i form av maskiner m.m. Att inte ha några anställda anser Frövi vara en 

kostnadsfördel för dem även det. Däremot Tennegraf som är en trycksakskonsult 

anser sig inte ha några kostnadsfördelar då de är beroende av priserna som 

tryckerierna sätter. 

 

• Alla tre företagen arbetar med liknande produkter och inom deras bransch anser 

de inte att det finns någon produktdifferentiering alls. 

 

• Alla tre företagen har sin egen fokusering. Frövi fokuserar på små kunder i sitt 

närområde med arbeten som större företag ratar, Tennegraf fokuserar på en liten 
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grupp mellanstora företag i sitt närområde medan LH Tryck inriktar sig på alla 

sorters kunder inom hela Norden. 

5.3. Konkurrentanalysmodellen 

Konkurrentanalysmodellen används för att företag ska kunna komma fram till vilka 

konkurrensstrategier de ska använda sig av. Meningen med en konkurrentanalys är att få 

fram vilka strategiförändringar deras konkurrenter kan tänkas göra samt hur 

framgångsrika de kan tänkas bli. Det finns fyra komponenter i en konkurrentanalys och 

dessa är framtida mål, aktuell strategi, föreställningar och möjligheter. Företag försöker 

ofta utveckla en känsla för sina konkurrenters aktuella strategier samt deras styrkor och 

svagheter. Däremot ägnar de mindre uppmärksamhet åt konkurrenters framtida mål 

samt vilken föreställning de har om sin egen situation. (Porter 1998: 47-49) 

 

Vår analys utmynnar i följande: 

 

• Inget av företagen är intresserade i att analysera sina konkurrenter även om LH 

Tryck sa att det är något som de kanske ska ta i beaktning i framtiden. Ingen vill 

heller namnge några konkurrenter. Vi fick uppfattningen att detta var känslig 

information. Tennegraf talar om konkurrenter i sitt närområde, Frövi likaså men 

tillägger att även företag i utlandet numera är att se som konkurrenter då mycket 

arbete ”outsourcas” dit. LH Tryck anser att alla tryckerier i hela landet är deras 

konkurrenter. 

 

• LH Tryck hade ingen uppfattning alls om sina konkurrenter medan både Frövi 

och Tennegraf verkade rörande överens om att de stora konkurrenterna rätt och 

slätt vill bli störst och bäst inom branschen. 

 

• Återigen hade LH Tryck ingen uppfattning om denna fråga men både Frövi och 

Tennegraf ansåg att konkurrenternas strategi var att köpa upp och lägga ned de 

mindre företagen för att på så sätt eliminera konkurrens. 

 

• Inget av våra tre företag hade någon uppfattning om deras konkurrenters idéer 

och visioner annat än det som tidigare nämnts. 
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• Alla tre företagen svarade likadant nämligen att deras konkurrenter har bättre 

möjligheter då de har större maskiner, mer kapacitet och fler anställda, men att 

dessa fördelar samtidigt brister i att de oftast har en lägre kompetens inom 

företaget. 

• Frövi tyckte främst att deras personliga service skiljer sig från de stora företagen 

samt att de tar alla arbeten som de stora ratar. Tennegraf anser att de skiljer sig 

från de stora då de kan erbjuda en mycket personlig service. Likaså LH Tryck 

anser att skillnaden mellan dem och stora företag är att de alltid varit mer 

flexibla samt att de kan erbjuda lösningar på det mesta och att allt arbete görs 

inom det egna företaget.  

5.4. Hållbara konkurrensfördelar 

De hållbara konkurrensfördelarna beror ofta på företagets positionering samt vilken 

produktionsstrategi de har och hur de utvecklar/förnyar sina produkter. Det gäller även 

att de kan distribuera sina produkter på ett effektivt sätt. Likaså vilka tillgångar som 

finns inom företaget vare sig det gäller materiella som immateriella tillgångar och även 

den praktiska kunskapen är viktig för att kunna konkurrera. Men viktigast är nog ändå 

kundvärdet som företaget levererar om de ska vara konkurrenskraftiga inom sin 

bransch. (Aaker & McLoughlin 2007: 141-143) 

 

Vår analys utmynnar i följande: 

 

• Alla tre företagen är nöjda med sin position på marknaden även om de anser sig 

vara små och att deras position är i det närmaste är obefintlig. Företagen har inte 

heller någon plan på att förbättra sin position på marknaden. 

 

• Likaså här säger alla tre företagen att kunden väljer produkten medan de 

försöker hålla högsta kvalitet samt att erbjuda kunderna det senaste och bästa 

inom de produkter som för närvarande finns på marknaden. 

 

• Frövi använder inga distributörer utan levererar allt själva till sina kunder. 

Tennegraf väljer distributör efter noga övervägning och ställer hårda krav på att 

de ska kunna leverera i tid samt till rätt pris. LH Tryck däremot väljer distributör 

enbart efter deras påverkan på miljön och priset anser man vara oviktigt. 
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• Frövi har tillgångar i form av att de äger alla maskiner inom företaget men de 

har inga finansiella tillgångar som är värda att nämna. LH Tryck däremot är 

betydligt bättre rustade då de äger alla maskiner inom företaget samt att de äger 

fastigheten som tryckeriet ligger i. De har även finansiella tillgångar som gör att 

de kan ta emot stora beställningar utan att det saknas kapital för tillverkning. 

Tennegraf som är trycksaksförmedlare har inga materiella tillgångar alls och inte 

några större finansiella tillgångar heller för den delen. 

 

• När det kommer till kompetens anser alla tre företagen att de har det bästa som 

går att få inom branschen. Alla inom undersökta företag, anställda som ägare, är 

utbildade typografer och kompetensutvecklingen inom företagen är hela tiden 

löpande. 

5.5. Tillvägagångssätt för konkurrens 

Tillvägagångssätt för konkurrens hänvisar till vilka sätt ett företag konkurrerar inom sin 

produkts marknadsdomäner för att behålla och utveckla sina affärer när de utsätts för 

press från konkurrenter. Denna aspekt av innehållet i strategin reflekterar på vilket sätt 

ett företag försöker influera sina kunder i att föredra deras erbjudanden. Med andra ord 

vilka strategier som direkt används för att påverka kunden. (Wickham 2006: 350) 

 

Vår analys utmynnar i följande: 

 

• Alla tre företagen tycks ha samma strategi gentemot kunderna. Ett personligt och 

trevligt bemötande med bra service är vad som gäller för alla tre företagen. 

 

• Prissättningen på produkterna skiljer sig bland de tre företagen. Frövi försöker 

hålla lägre priser än konkurrenterna trots att de säger att de inte har någon 

kontroll på sina konkurrenters priser medan LH Tryck vill hålla samma priser 

som konkurrenterna men att de ska hålla bättre kvalitet. Tennegraf måste sätta 

priserna efter sina egna kostnader och anser sig inte ha något annat val. De är 

beroende av de priser som tryckerierna sätter. 

 

• Frövi använder inga mellanhänder eller distributörer så belöningar eller andra 

incitament är inget de har tänkt på. LH Tryck anser inte att det ska betalas 



 

 - 49 - 49 

belöningar eller andra incitament till mellanhänder eller distributörer. De får bra 

betalt ändå. Tennegraf däremot anser att mellanhänder och distributörer ska ha 

belöningar eller andra incitament och att det sker efter överenskommelse från 

fall till fall. 

 

• Alla tre svarar likadant att det ända sättet att påverka en kunds köpbeslut är 

genom ett trevligt och seriöst bemötande samt bra priser med bra kvalitet. 

 

• Den reklam som de vill sända ut om sina produkter är det samma hos alla tre 

företagen. Hög kvalitet till rätt pris samt snabba leveranser och att de håller sina 

överenskomna leveranstider. 

 

• Inget av företagen gör någon reklam för sig eller sina produkter förutom 

Tennegraf som någon gång då och då gör reklam i lokala tidningar. Alla tre har 

sina egna hemsidor och finns med på företagslistor lite överallt och tycker det 

räcker till. Likaså förlitar sig alla tre företagen på att deras kunder ska sprida 

ryktet om företaget och på så sätt locka till sig fler kunder. Det är inte någon 

ekonomisk fråga utan de anser inte att det är nödvändigt med reklam. 

 

• Frövi uppmuntrar inte sina kunder till att jämföra deras produkter och priser med 

konkurrenternas på grund av att de inte tycker det finns någon anledning till att 

göra detta. Tennegraf tycker att skillnaden på produkterna är så liten så de anser 

inte att det är nödvändigt och eftersom deras priser är högre än om man går 

direkt till ett tryckeri så är det bättre att vara tyst. Däremot LH Tryck anser att 

marknaden är så tuff och då de bara har mindre kostnadsfördelar så uppmuntrar 

de ofta kunden till att både jämföra pris och produkt med deras konkurrenter för 

att på så sätt kunna visa kunden hur bra deras priser och produkter är. 
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6. Slutdiskussion  
I detta avslutande kapitel presenterar vi studiens resultat som vi kan härleda utifrån 

vårt analysunderlag. Vi presenterar därmed de slutsatser som besvarar syftet och våra 

frågeställningar, en slutdiskussion, egen kritik samt förslag på fortsatt forskning.  

6.1. Resultat  

Syftet med själva studien är att ta reda på vilka konkurrensstrategier som de undersökta 

företagen använder sig av inom trycksaksbranschen samt om valet av 

konkurrensstrategier hjälpt företagen att upprätthålla en uthållig konkurrensfördel. 

 
Resultatet från vår undersökning visar att branschstrukturanalysen inte haft någon 

avgörande roll vid val av konkurrensstrategi för de tre företag som undersökts. 

Företagen har ingen större kontroll på branschen utan ser i stort sett enbart de 

förändringar som berör dem själva och har inte använt sig av branschanalysen för att 

hitta en särskild position i branschen där de kan försvara sig mot de olika 

konkurrenskrafterna.  

 

Enligt Porter (1998: 7-9) är nyetableringshot inom branschen små om det är kostsamt 

för nya företag att etablera sig samt att det ger existerande företag en kostnadsfördel 

gentemot de nya vilket gör att entreprenörer drar sig för att gå in i en sådan bransch. 

Likaså säger Porter att om det finns mycket substitutprodukter kännetecknas branschen 

av låg lönsamhet. Detta stämmer väl överens med de svar vi fått från våra undersökta 

företag då alla tre säger att det är låg lönsamhet, att det finns mycket substitutprodukter 

samt att de inte ser några hot från nyetablerare på grund av att etableringskostnaderna är 

för stora. Trots att två av företagen ser större företag som hot så uppfattar vi det inte 

som att det är något som stör deras verksamhet.  

 

När det gäller hot från substitut ser alla Internet och vanliga hemdatorer som ett hot då 

mycket idag kan skrivas ut från en vanlig dator. Alla tre företagen anser att det är 

köparens marknad och att ingen av dem har någon förhandlingskraft gentemot köpare. 

Detta är precis det Porter (1998: 26-27) säger att om det t.ex. för köparen handlar om 

standard- och icke differentierade produkter ger detta köparen en stor förhandlingskraft.  
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Däremot har företagen olika syner på leverantörernas förhandlingsstyrka. Frövi har som 

strategi att enbart ingå i korttids avtal med sina leverantörer för att kunna vara flexibla 

ifall det blir prisändringar på marknaden medan Tennegraf vill ha tryggheten i 

långtidsavtal med sina leverantörer. LH Tryck anser sig vara tillräckligt stora för att ha 

en påverkan på leverantörernas förhandlingskraft. Värt att notera är att inget av de tre 

företagen ser leverantörernas styrka som ett hot gentemot dem. Detta kan enligt Porter 

(1998: 27-29) bero på att när det gäller inköp av standardprodukter och icke 

differentierade produkter så sänks förhandlingsstyrkan hos leverantörerna då det även 

där finns konkurrens mellan olika leverantörer.  

 

Porter (1998: 17) säger även att en ökad kundservice är ett kännetecken för hård rivalitet 

inom branschen vilket stämmer överens med våra fallföretag som säger att 

konkurrensen är stenhård och deras strategi att motarbeta detta är genom en hög 

kundservice. Klart är dock att företagen inte använder branschstrukturanalysen för att 

utforma konkurrensstrategier.  

 

Vad gäller de allmänna konkurrensstrategierna så anser företagen att de inte använder 

sig av några konkurrensstrategier alls. Men när vi går djupare in på de svar vi fått ser vi 

att det finns bakomliggande strategier även om företagen inte tänker på detta. Två av 

företagen har kostnadsfördelar som de arbetat fram och får därför en konkurrensfördel 

på marknaden.  

 

Enligt Porter (1998: 35) ger en kostnadsfördel en avkastning över genomsnittet inom 

industrin trots närvaron av starka konkurrenskrafter. Någon differentiering finns inte 

enligt företagens egen uppfattning då alla tre arbetar med liknande produkter som alla 

andra inom trycksaksbranschen. Likaså när det gäller fokusering så har även här alla 

företagen olika outtalade strategier. Frövi har en fast målgrupp bestående av mindre 

kunder i deras närområde, Tennegraf satsar fast på en mindre grupp mellanstora företag 

som också ligger i deras närområde medan LH Tryck satsar på alla kunder, stora som 

små inom hela Norden.  

 

Detta tycker vi är intressant på grund av att enligt Porter (1998: 38-39) så handlar 

differentiering inte enbart om produkter. Fokuseringsstrategin är byggd på att tjäna en 

speciell målgrupp på ett bra sätt. Strategin vilar på antagandet att företaget kan tjäna sin 
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smala målgrupp på effektivare och bättre sätt än sina konkurrenter som konkurrerar på 

en bredare marknad. Resultatet av detta blir att företaget uppnår antingen differentiering 

från att bättre kunna möta sin målgrupps behov, sänkta kostnader genom att tjäna denna 

målgrupp eller så uppnår företagen bägge två. Även om fokuseringsstrategin inte uppnår 

sänkta kostnader eller differentiering från ett perspektiv över marknaden som helhet så 

uppnår de en eller bägge av dessa positioner gentemot sin smala marknadsmålgrupp.  

 

Vår undersökning visar att företagen har en eller flera av dessa strategier. Frövi har alla 

tre, LH Tryck har kostnadsfördel, medan Tennegraf har differentiering och fokusering. 

Detta till trots att alla tre företagen uttryckligen sagt att de inte använder sig av några 

strategier alls. 

 

Inget av företagen använder sig av konkurrentanalysen för att analysera sina 

konkurrenter men LH Tryck säger att det kanske kan bli aktuellt i framtiden. Den 

information vi fick genom våra frågor i konkurrentanalysmodellen bestod nästan 

uteslutande av allmän information som företagen kände till om sina konkurrenter, alltså 

inget som vi anser går att använda i vårt arbete. Däremot fick vi tydliga och enhälliga 

svar på vad som skiljer dem från deras konkurrenter. Svaret blev från alla tre att de 

anser sig ha en mycket hög kvalitet på sina produkter, hög kompetens inom företaget 

samt en personlig service utöver det ordinarie. Att göra en riktig konkurrentanalys är 

både arbetskrävande, tidskrävande och kostnadskrävande vilket Porter (1998: 72-74) 

menar att små företag oftast varken har resurser eller personal för att försöka sig på 

sådana här analyser vilket stämmer bra in på de företag som vi undersökt. 

 

Samtliga företag anser sig vara väldigt nöjda med sin position på marknaden även om 

de själva anser att de är väldigt små i en stor bransch. Inget av företagen har några 

planer på att förbättra eller över huvudtaget förändra sin position på marknaden. Den 

enda produktstrategi som samtliga företag har är att det ska vara högsta kvalitet samt att 

de vill erbjuda sina kunder det senaste som går att få på marknaden. Alla säger att det är 

kunden som väljer produkten.  

 

Distributionsstrategin skiljer sig från företag till företag. Frövi levererar alla varor 

själva, Tennegraf väljer distributör utifrån service och pris medan LH Tryck enbart 

ställer miljökrav. Även här visar det sig att alla tre företagen har klara strategier bakom 
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sina val även om de är outtalade. Två av företagen som är tryckerier har rejäla 

materiella tillgångar i form av egna maskiner m.m. Det tredje företaget som bara är en 

konsult har i stort sett inga materiella tillgångar. Däremot anser alla tre företagen att de 

har den bästa tänkbara kompetensen som går att få på marknaden. Aaker & McLoughlin 

(2007: 141-142) definierar en uthållig konkurrensfördel på följande sätt:  

 

”En beståndsdel (eller kombination av beståndsdelar) av affärsstrategin som ger en 

meningsfull fördel över både existerande och framtida konkurrenter.”  

 

En viktig beståndsdel som verkligen kan ge hållbarhet i hållbara konkurrensfördelar är 

enligt Aaker & McLoughlin (2007: 147) synergin, samverkan mellan alla dessa faktorer 

i modellen för hållbara konkurrensfördelar. Där har våra tre undersökta företag lyckats 

relativt bra med att tillämpa delar av de strategier som finns i Aaker & McLoughlins 

modell över uthållig konkurrensfördel vilket bidragit till att stärka företagens 

konkurrensfördelar inom branschen. Det är samverkan mellan kvalitet, kundservice och 

kompetens som gäller i de företag vi undersökt. 

 

Alla tre företagen anser att ett trevligt bemötande och en bra personlig service är en 

viktig strategi gentemot kunderna. Hur de prissätter sina produkter skiljer sig däremot. 

Frövi vill ligga under konkurrenternas priser, LH Tryck sätter samma priser som 

konkurrenterna men menar att de har bättre kvalitet. Tennegraf måste sätta priser efter 

sina egna kostnader. I alla fall två av företagen har strategier bakom sin prissättning. 

Uppfattningen om belöningar till mellanhänder och distributörer skiljer sig helt mellan 

företagen också. Frövi använder inga sådana, LH Tryck anser att det inte ska betalas ut 

något sådant medan Tennegraf tycker det är bra och ska betalas efter överenskommelse. 

Även här framgår klart olika strategier.  

 

När det gäller hur man kan påverka en kunds inköpsbeslut anser alla tre företagen att det 

bara går genom ett trevligt bemötande, god service, bra priser och god kvalitet. Den 

reklam som de vill sända ut om sina produkter är samma hos alla tre företagen nämligen 

hög kvalitet till rätt pris samt snabba leveranser och att de håller sina överenskomna 

leveranstider. Inget av företagen gör reklam för sig och sina produkter förutom 

Tennegraf som gör det vid något enstaka tillfälle. Alla tycker det räcker med att ha en 

hemsida samt att deras kunder sprider ordet vidare på ett tillfredsställande sätt.  
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När det gäller att uppmuntra kunden till att jämföra företagens produkter med 

konkurrenterna förekommer däremot skilda åsikter. Frövi säger inget om detta till 

kunden, Tennegraf tycker det är bättre att vara tyst om detta, medan LH Tryck gärna 

och ofta uppmanar kunden till att göra jämförelser. Bakom detta ligger olika tankar och 

strategier. För Frövi är det ett sätt att undvika konkurrens likaså för Tennegraf men för 

LH Tryck är det ett sätt att visa kunden att deras produkter är bäst. Enligt Wickham 

(2006: 351) kommer ett företag att nå framgång om de riktar sina resurser på ett 

lämpligt sätt mot att leverera ett belönande och hållbart strategiinnehåll. Det stämmer 

överens med våra undersökta företag som vi tycker har lyckats bra med detta även om 

deras individuella strategier skiljer sig åt i denna modell. Vart och ett av företagen har 

utvecklat sin egen strategi hur de ska påverka kunden. Det enda de har gemensamt är ett 

trevligt bemötande mot kunden, hög kvalitet till rätt pris samt säkra leveranser.  

6.2. Slutsatser 

Våra slutsatser blir då följande: trots att våra undersökta företag inte ansåg sig använda 

några strategier alls anser vi att vår undersökning visar på det motsatta. Det vi fann 

förvånande var hur väl våra valda teorier stämde överens med verkligheten även hos 

mindre företag. Alla företag har tydliga strategier för vad de gör även om dessa är 

outtalade. Tydligast blev resultatet hos Frövi HB som använder sig av alla tre 

basstrategierna, Tennegraf AB använder sig av två basstrategier (differentiering och 

fokus) och LH Tryck använder sig av en basstrategi (kostnadsfördelar). De strategierna 

som vi anser vara avgörande för företagens hållbara konkurrensfördelar är: hög 

kundservice, hög kvalitet på produkterna samt hög kompetens inom företaget. Med 

hjälp av dessa strategier har våra fallföretag lyckats uppnå hållbara konkurrensfördelar 

inom trycksaksbranschen. Tydligt är också att Frövi och LH Tryck går mycket bra trots 

hård konkurrens och bägge företagen har alltid haft en positiv avkastning under samma 

regim. Mycket av detta grundar sig i deras strategier när det gäller hög kundservice, hög 

kvalitet samt hög kompetens inom företaget. Även om Tennegraf försöker använda 

samma strategier är det tydligt att situationen är betydligt hårdare för en 

trycksakskonsult än för tryckerierna själva. Därför är deras målsättning i dagens läge 

enbart att överleva krisen. Detta grundar sig troligtvis mycket på den finanskris 

företagen har gått igenom på senare tid då kunderna försöker undvika mellanhänder för 

att få fördelaktigare priser på sina inköpta produkter.  
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I branschanalysen tog vi upp en artikel från 2001 där skribenten diskuterade en av 

anledningarna till att det var så mycket konkurser inom trycksaksbranschen, och det var 

att anställda inom branschen har låg formell utbildning och det saknas ofta ett 

professionellt sätt för kundbemötande, kvaliteten på produkterna är dålig, feltryck är 

vanligt förekommande och leveranserna blir ofta försenade. Vårt arbete visar även att de 

företag som arbetar med rena motsatsen till dessa brister överlever och är fullt ut 

konkurrenskraftiga i sin bransch och även får avkastningar som ligger över genomsnittet 

i branschen. 

6.3. Slutdiskussion 

Porter säger i sin bok att alla företag som konkurrerar inom en bransch har en 

konkurrensstrategi vare sig den är uttalad eller inte. Denna strategi kan ha framkommit 

medvetet genom en planeringsprocess eller så har den växt fram spontant och 

omedvetet. Porter diskuterar vidare att konkurrensstrategin hjälper företagen med att få 

en mer detaljerad kunskap om branschen och dess konkurrenter. Vår åsikt är att 

konkurrensstrategier kan vara bra redskap och hjälpmedel för att företag ska kunna 

etablera sig på ett framgångsrikt sätt inom en bransch. En av de stora fördelarna med 

konkurrensstrategier är att företag kan få kunskap om branschen samt om vilka 

konkurrenter det finns på marknaden. Men i grund och botten är nog 

konkurrensstrategier till större fördel för stora företag eftersom det kan vara både 

kostnads och tidskrävande att genomföra dessa strategier. Som exempel kan nämnas 

konkurrentanalysen som kräver både tid och kapital för att genomföras. Självklart anser 

vi också att valet av konkurrensstrategier beror på storleken av företaget. Detta kan ses i 

vårt resultat där en del strategier verkar vara mer användbara för små företag än andra. 

En av anledningarna kan vara att små företag inte har samma ekonomiska resurser som 

större företag och har därför inte råd att lägga ned samma arbete på detta som större 

företag vilket i sin tur bidrar till att deras val av strategi påverkas av den mängd kapital 

som behövs för att kunna tillämpa en strategi. Vår åsikt är att företagen använder sig av 

en del konkurrensstrategier men det verkar oftast som att de inte är fullt medvetna om 

att de gör det. Man kan återse strategierna i det dagliga arbetet utan att det reflekteras 

eller att arbetet är styrt efter tillvägagångssättet i strategierna.  
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6.4. Kritik till eget arbete 

Det kan vara lätt för författarna att under arbetets gång bilda egna åsikter som kan 

påverka tolkningen av det insamlade materialet. Som författare är vi fullt medvetna om 

att uppsatsens resultat kan vara vinklat då det fenomen som tas upp är baserat på en 

undersökning ur ett företagsperspektiv. De tryckta källor som vi använt oss av från 

Michael Porter samt Aaker & McLoughlin är främst avsedda som kurslitteratur inom 

ämnen såsom marknadsföring men eftersom Porter är en central figur inom ämnet 

konkurrensstrategier har vi tagit hjälp av den litteratur som han har skrivit. Vi anser för 

övrigt att konkurrensstrategier och marknadsföring har väldigt mycket gemensamt så 

det passade bra för vårt arbete. I de intervjuer som gjorts är det företagens egna åsikter 

som kommit fram och de kan styra de uppgifter som de ger ut. Eftersom samtliga 

respondenter både äger och arbetar inom respektive företag kan det vara en risk att de 

försöker framhäva företagens positiva drag. Vi kunde ha kompletterat detta med att 

intervjua någon person som står utanför dessa företag men som ändå har kunskaper om 

branschen, en person med en objektiv inställning utan personliga intressen i företaget. 

Även de källor som i uppsatsen kommer från företagens hemsidor på Internet kan vara 

subjektiva då även de kan vara vinklade mot företagens intressen. Vi har dock delvis 

kompletterat dessa med objektiv information om företagen. Eftersom det fanns nästan 

3 000 småföretag inom denna trycksaksbransch i Sverige är det svårt att dra en generell 

slutsats om problemet när undersökningen endast är baserad på tre företag. Men 

branschen måste sägas vara mogen och det är inte mycket som förändras rent 

konkurrensmässigt sett så vi tror att det skulle bli ett liknande resultat om någon gjorde 

en likadan undersökning.  

6.5. Förslag till framtida forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att göra en liknande undersökning fast på de 

större företagen inom trycksaksbranschen för att få reda på vilken skillnad det är 

på konkurrensstrategierna mellan de små företagen och de stora inom denna 

bransch i Sverige. Man kan även utvidga och undersöka några företag i utlandet 

och jämföra med de svenska företagen för att se om det finns skillnader på hur de 

arbetar i utlandet jämfört med i Sverige. Ifall det existerar skillnader på hur de 

lägger upp sina strategier jämfört med svenska företag eller om de inte liksom 

svenska småföretag använder sig av strategier i någon större utsträckning. 
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Bilaga. Intervjufrågor 
 

Inledningsfrågor 

1. Vilken roll har ni på företaget? 

• Position? 

• Namn? 

• Bakgrund? 

• År i företaget? 

2.  Ge oss en beskrivning av er verksamhet? 

 

Branschstrukturanalys 

Hur skulle ni beskriva er bransch i dagsläget? (Allmän beskrivning) 

– Hur ser den befintliga konkurrensen ut? 

– Hur ser ni på hot från nya aktörer som kommer in på marknaden? 

– Vad har ni för tankar om andra möjliga hot mot just er? 

– Beskriv er syn på eventuella hot från potentiella substitutprodukter? 

– Har era köpare och leverantörer någon förhandlingsstyrka för att påverka era priser, 

villkor och kvalitet? 

 

Allmänna konkurrensstrategier 

1. Vilka konkurrensstrategier ligger till grund för er verksamhet? 

– Har ni någon kostnadsfördel och i så fall vilken? 

– Har ni någon produktdifferentiering, om så är vilken? 

– Beskriv vad ni fokuserar på, någon speciell målgrupp eller annat?  

 

Frågor för konkurrentanalysmodellen. 

1. Vilka är era största konkurrenter? 

– Vad vet ni om era konkurrenters framtida mål? 

– Hur ser era konkurrenters aktuella strategi ut? 

– Vad vet ni om era konkurrenters idéer och visioner? 

– Beskriv era konkurrenters möjligheter jämfört med era egna? 

2. Hur skiljer ni er åt gentemot huvudkonkurrenterna? 
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Frågor för hållbar konkurrensfördel 

1. Hur ser era grunder för konkurrens ut ifrån följande variabler: 

Positionsstrategi 

Finns det strategier för att förbättra er position på marknaden? 

Produktstrategi 

Beskriv ert tillvägagångssätt för hur ni väljer era produkter? 

Distributionsstrategi 

Hur väljer ni distributörer? 

Produktionsstrategi 

Beskriv kostnadseffektiviteten i er produktion?  

Tillgångar 

Har ni tillgång till egna maskiner eller leasar ni? 

Kompetens 

Hur ser kompetens och erfarenhet ut bland anställda? 

Finns det kompetensutveckling inom företaget, om ja förklara vilken sorts? 

Vad erbjuder ni i kundvärde? 

 

Tillvägagångssätt för konkurrens (Hur ni påverkar kunden) 

1. Beskriv era strategier gentemot era kunder? 

– Hur prissätter ni produkten i förhållande till era konkurrenter? 

– Vilken är er syn på finansiella incitament till mellanhänder och distributörer? 

– Hur försöker ni påverka kundens inköpsbeslut? 

– Vilken reklam gör ni för era produkter? 

– Hur gör ni reklam för era produkter? 

– Uppmuntrar ni kunden att jämföra produkten med erbjudanden från konkurrenter? 

 
 


