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Förord 
 
Den här magisteruppsatsen har utförts inom marknadsföringsinriktningen vid 
Institutionen för data- och affärsvetenskap på Högskolan i Borås. Studien har 
varit intressant och lärande, där vi har fått möjligheten att komma i kontakt 
med intressanta och kunniga respondenter. 
 
Vi vill i första hand rikta ett TACK till vår handledare Ulf Sternhufvud som 
har kommit med värdefulla åsikter och råd under uppsatsprocessen.  
 
Vidare vill vi tacka samtliga respondenter som ställde upp på intervjuer, gav 
oss givande information och för ett trevligt bemötande.  
 
Avslutningsvis vill vi tacka våra familjer som har varit ett stort stöd under 
uppsatsskrivandets tuffa period. 
 
 
Borås, juni 2007 
 
  
 
Demet Kocabiyikoglu                    Dimitra Tziova 
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Abstract  
 
The trade between countries, the electronic information exchange, capital 
flows, the travelling and the migration have strongly increased the last 
decades. Globalisation has started to be seen in countries all around the 
world, where the border lines become less significant. Companies today act 
more globally and therefore become more internationalized. Debates show 
different opinions about globalisation and its effects. Some are positive 
while some others are negative. Sweden is a country that has been influenced 
by the internationalisation, where more foreign companies have started to 
operate. The home-electronics and the grocery market are some of the 
markets in Sweden that has been affected by intrude from foreign 
companies. The internationalisation of the Swedish home-electronics and 
grocery market has led to three research questions:      
  

• Which consequences does the foreign companies’ intrude bring to 
the Swedish home-electronics and grocery market, today and in the 
future?      

 
• How do the Swedish home-electronics and grocery companies’ 

answer to the foreign companies intrude? 
 

• What is required by the Swedish home-electronics and grocery 
companies in order to be competitive against intrude from the 
foreign companies?  

 



The theoretical framework consists of international marketing where 
different competition strategies have been used to design the study’s 
interview questions. A model has been developed as guidance for the 
Swedish home-electronics and grocery companies. The empirical 
information for the research has been collected by interviews with persons 
from Svenskt Näringsliv, the grocery market and the home-electronics 
market.  
 
Our study showed that the foreign companies intrude to the Swedish home- 
electronics and grocery market is unavoidable and will always exist. 
Therefore the Swedish companies have to constantly do environment 
analysis in order to be prepared against the competition. 
  
Keywords: foreign companies intrude, home-electronics market, grocery 
market, globalisation, internationalisation       
 



Sammanfattning 
 
De senaste decennierna har handeln mellan länder ökat kraftigt och 
dessutom har det elektroniska informationsutbytet, kapitalströmmarna, 
resandet och migrationen ökat. Det har bland annat medfört att 
globaliseringens påverkan har börjat kännas i länder över världen, där 
nationsgränser blir allt mindre betydande. Idag blir företag allt mer 
internationaliserade och agerar globalt i allt större utsträckning. Debatter 
visar att det finns olika syn på globalisering och dess effekter, en del är 
positivt inställda medan andra är negativt inställda. Även Sverige har 
påverkats av globaliseringen och internationaliseringen där allt fler utländska 
företag träder in och agerar. Några av de svenska branscher som påverkats 
av globaliseringen i samband med utländska företags intrång är 
hemelektronik- och livsmedelsbranschen. I och med att den svenska 
hemelektronik- och livsmedelsbranschen har blivit allt mer 
internationaliserade har följande tre forskningsfrågor mynnat ut:  
 

• Vilka konsekvenser medför utländska företags intrång i den svenska 
hemelektronik- och livsmedelsbranschen, idag och i framtiden? 

 
• Hur bemöts utländska företags intrång av de svenska företagen i 

hemelektronik- och livsmedelsbranschen? 
 

• Vad krävs för att svenska företag i hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen ska vara konkurrenskraftiga gentemot 
utländska företags intrång?  
 

Studiens teoretiska referensram består av internationell marknadsföringsteori 
där olika konkurrensstrategier har använts för att utforma uppsatsens 
intervjufrågor. Dessutom har en egen modell utvecklats ur den teoretiska 
referensramen som en vägledning för de svenska företagen i hemelektronik- 
och livsmedelsbranschen. Fallstudien utgörs av en kvalitativ studie där 
intervjuer med personer från Svenskt Näringsliv, hemelektronikbranschen 
och livsmedelsbranschen har genomförts. 
 
Ur analys och resultat har det identifierats att de utländska företagens intrång 
i den svenska hemelektronik- och livsmedelsbranschen inte kan hindras. 
Därmed gäller det för de svenska företagen att acceptera intrång och hålla 
sig uppdaterade för att kunna vara konkurrenskraftiga. 
 
Nyckelord: utländska företags intrång, hemelektronikbranschen, 
livsmedelsbranschen, globalisering, internationalisering   
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1. Inledning  
 

Inledningskapitlet ger läsaren en introduktion till uppsatsen, där 

problembakgrund, problemanalys, problemformuleringar, syfte och 
avgränsningar presenteras. Kapitlet avslutas med en presentation av 
uppsatsens disposition.  

 

1.1 Problembakgrund 
 
I dag rör sig marknader i världen i en riktning mot en allt mer homogen1 och 
internationell marknad. Under de senaste årtiondena har handeln mellan 
länder ökat kraftigt år efter år. Dessutom har det elektroniska 
informationsutbytet, kapitalströmmarna, resandet och migrationen ökat. 
(www.sweden.gov.se, 2007) Globalisering är samlingsbegreppet för de 
utvecklingstendenser som sker i världen. Globaliseringens påverkan kan idag 
kännas av i alla länder över hela världen och dess ökning gör att gränser 
mellan länder och marknader blir allt mindre betydande (Held, 2000). 
Företag blir allt mer internationaliserade och agerar globalt, vilket har 
medfört att det på senare tid har uppmärksammats allt mer. Figur 1.1 visar 
hur världshandeln har ökat de senaste trettiofem åren, som en effekt av 
globaliseringen och dess utveckling.   
 

Världshandeln som andel av världens BNP 1970-2005 (procent) 

 
Figur 1.1 från Svenskt Näringsliv, Globaliseringen av svenskt näringsliv, s.9 

 
Termen globalisering uppstod för första gången 1962 och har sedan dess gått 
från att vara jargong till kliché. Tidningen The Economist har skrivit att ordet 

                                                           
1 Homogen betyder enhetlig, alltigenom lika, likartad (www.ne.se, 2007) 
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globalisering är ”the most abused word of the 21st century”. Inget annat ord 
har haft så många olika definitioner och betydelser samt framkallat så 
mycket känslor hos människor. (www.globalenvision.org, 2007) Enligt IMF 
(International Monetary Fund) avses med globalisering det växande 
ömsesidiga beroendet mellan länder världen över genom handel av varor och 
tjänster, gränsöverskridande investeringar och finansiella flöden 
(www.riksbanken.se, 2007). Europeiska kommissionen har en annan 
definition av globalisering som är ”Globalization can be defined as the 

process by which markets and production in different countries are 
becoming increasingly interdependent due to the dynamics of trade in goods 
and services and flows of capital and technology” (Held, 2000, s.92).  
 
Det som först och främst har möjliggjort utvecklingen av globaliseringen är 
revolutionen inom informationsteknologin under den senare delen av 1900-
talet. Nyckelverktygen för dess utveckling är telefonen, TV:n och Internet. 
(www.globalenvision.org, 2007) Andra faktorer som har drivit på 
globaliseringsprocessen är lägre kostnader för transport och kommunikation 
samt att några av världens största länder, som Kina, Indien och Ryssland har 
övergått från att vara planekonomier till öppna marknadsekonomier. Därmed 
har förutsättningarna för handel, investeringar och företagande generellt 
förändrats. (www.svensktnaringsliv.se, 2007)  
 
Debatter som har förts kring ämnet globalisering, både av teoretiker och 
praktiker, visar på motstridiga uppfattningar om globaliseringen och dess 
effekter. En del menar att det är något positivt som gynnar världen och 
världsekonomin medan andra är negativt inställda till det och säger att det 
frambringar ett nytt kaos. De positiva effekter som generellt upplevs är ökad 
världshandel och tillväxt från bland annat fri rörlighet av kapital, arbetskraft 
och produkter/tjänster, vilket har sänkt inflationen i många länder. Negativa 
effekter som upplevs är bland annat att globaliseringen gynnar de rika 
ländernas ekonomi och drabbar de fattigare ländernas ekonomi. Dessutom 
medför globaliseringen en ökad konkurrens på inhemska marknader där 
stora internationella aktörer kan slå ut de inhemska företagen, eftersom deras 
tillväxt hämmas. (Thoumrungroje & Tansuhaj, 2004)  
 
När det gäller globaliseringens effekter görs en skillnad mellan kortsiktiga 
och långsiktiga effekter av internationell konkurrens. Dessutom handlar det 
om att olika grupper och länder påverkas olika. Sociologen Ulrich Beck 
säger att ”Det finns bara en sak som är värre än att domineras av de 
multinationella bolagen och det är att inte göra det”, med det menar han att 
globaliseringens effekter påverkar länder vare sig de vill eller inte. 
(www.axess.se, 2007) 
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Sverige är ett av världens mest internationaliserade länder. Globaliseringen 
och främst den internationella handeln har varit en viktig komponent bakom 
den svenska tillväxten de senaste 150 åren (www.svensktnaringsliv.se, 
2007). Den internationella konkurrensen tvingade fram en långtgående 
rationalisering av den svenska industrin och har dessutom bidragit till att 
bland annat inflationen under senare år varit låg (www.riksbank.se, 2007). 
Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) tycks Sverige ha anpassat sig väl till en 
ökad global konkurrens med en snabb strukturomvandling, där IT och 
tjänster har spelat allt viktigare roller (www.scb.se, 2007). Men frågan är, 
hur förutsättningarna ser ut för svenska företag på den svenska marknaden i 
och med den ökade globaliseringen då alltfler utländska företag etablerar sig 
i Sverige?  

1.2 Problemanalys 
 
Den ökande globaliseringen och en allt mer internationell ekonomi har ökat 
konkurrensen på den svenska marknaden. De utländska företagens andelar 
av det svenska näringslivet ökar. Idag arbetar nästan var fjärde anställd i det 
svenska näringslivet inom ett utlandsägt företag. (www.svensktnaringsliv.se, 
2007) Figur 1.2 visar hur antalet utlandsägda företag har ökat inom en period 
på femton år i Sverige.  
 

Antalet utlandsägda företag i Sverige 1990 och 2005 

 
Figur1.2 från Svenskt Näringsliv, Globaliseringen av svenskt näringsliv, s.17 

 
Samtidigt har konkurrensen medfört att svenska företag flyttar en allt större 
del av sin produktion utomlands. Anledningen är att det är dyrare att 
producera i Sverige i förhållande till länder som till exempel Kina och Indien 
som uppskattas vara ungefär trettio gånger billigare. Sammantaget innebär 
globaliseringens förändringar att strategiska beslut kring produktion, 
investeringar och sysselsättning i det svenska näringslivet fattas i allt högre 
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utsträckning ur ett globalt perspektiv. Dessutom tas många gånger besluten 
utanför de svenska gränserna. (www.svensktnaringsliv.se, 2007) Det här har 
medfört en ökande strukturomvandling inom svenska företag, vilka har 
under det senaste decenniet blivit mycket mer internationellt verksamma än 
tidigare (www.scb.se, 2007).  
 
Ur debatterna kring globalisering och dess effekter har ett intresse för att 
undersöka dess påverkan på den svenska marknaden inom detaljhandeln idag 
och i framtiden uppstått. Detaljhandeln utgörs ungefär till hälften av den så 
kallade dagligvaruhandeln som till stor del motsvaras av 
livsmedelsbranschen, medan den andra halvan utgörs av sällanköpsvaror 
som till exempel elektronikvaror och kläder. Den svenska hemelektronik- 
och livsmedelsbranschen är några av de branscher som har påverkats i 
samband med globaliseringen genom utländska företags intrång. Svenska 
konsumenter har under flera års tid kunnat köpa hemelektronik till allt 
billigare priser. Likaså har under senare tid även en ökad prispress skådats i 
den svenska dagligvaruhandeln som under en lång tid har dominerats av 
några få stora svenska aktörer. (www.riksbanken.se, 2007) 
 
Den tyska kedjan Media Markt slog upp portarna på den svenska 
hemelektronikbranschen under 2006 där deras mål är att expandera i hela 
Sverige efter lanseringen i Stockholm och Göteborg. Sara Widman, 
informationsansvarig på SIBA, säger att konkurrensen från internationella 
aktörer har ökat dramatiskt under den senaste tiden. (www.idg.se, 2007) 
Vidare var Elgiganten ett av förlorarbolagen då konkurrensen inom 
hemelektronikbranschen ökat av bland annat etableringen av tyska företaget 
Media Markt (www.ekonominyheterna.se, 2007). Men det är inte bara inom 
hemelektronikbranschen som konkurrensen av utländska företag har ökat 
utan även livsmedelsbranschen har under det senaste årtiondet genomgått en 
märkbar internationalisering (www.fri-kopegenskap.se, 2007). Även 
konkurrensverket har sett förändringar i dagligvaruhandeln efter att 
utländska lågprisföretag har kommit in i den svenska livsmedelsbranschen. 
Det här har medfört en större konkurrens för de svenska aktörerna. 
(www.konsumentverket.se, 2007) Från 2002 har en del förändringar inom 
livsmedelsbranschen skett. Nya utländska aktörer har kommit in och tidigare 
regionalt avgränsade svenska aktörer har spridit sig (www.riksbanken.se, 
2007). Sedan förra hösten har de svenska matkedjorna som till exempel ICA 
och Coop Forum mött tuff konkurrens från utländska lågpriskedjor som 
danska Netto och tyska Lidl. De utländska lågpriskedjorna har nu en andel 
om fem procent av dagligvarumarknaden i Sverige och det ökar gradvis. 
Undersökningar har visat att 1 av 10 svenskar handlar nu på Lidl eller Netto 
varje månad. (www.dagenshandel.se, 2007) Konkurrensen och det ökade 
utbudet är en fördel ur konsumenternas synvinkel då priserna sänks. Men 
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frågan är vad innebär det för de svenska företagen och hur bemöter de den 
allt mer ökande konkurrensen från utländska företags intrång?  
 
I och med att svenska företag inom hemelektronik- och livsmedelsbranschen 
har fått en allt större konkurrens från utländska företags intrång är det 
intressant att närmare undersöka hur de svenska företagen inom dessa 
branscher handskas med den ökande konkurrensen.  

1.3 Problemformulering 
 
Problemanalysen har mynnat ut i följande forskningsfrågor: 
 
Hur påverkas den svenska hemelektronik- och livsmedelsbranschen av 
utländska företags intrång och hur bemöts intrånget? 
 

1. Vilka konsekvenser medför utländska företags intrång i den svenska 
hemelektronik- och livsmedelsbranschen, idag och i framtiden? 

 
Informationsbehov: 

- Vilka är karaktärsdragen för hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen? 

- Vilka möjligheter medför utländska företags intrång för de 
svenska företagen på hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen idag? 

- Vilka hot medför utländska företags intrång för de svenska 
företagen på hemelektronik- och livsmedelsbranschen idag? 

- Hur kommer de utländska företagens intrång att påverka 
hemelektronik- och livsmedelsbranschen och dess aktörer i 
framtiden?  

 
2. Hur bemöts utländska företags intrång av de svenska företagen i 

hemelektronik- och livsmedelsbranschen? 
 
Informationsbehov: 

- Hur ser konkurrensen ut för de svenska företagen i 
hemelektronik- och livsmedelsbranschen? 

- Hur agerar svenska företag i hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen gentemot utländska företags intrång? 

- Hur bör svenska företag i hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen agera gentemot utländska företags 
intrång? 
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3. Vad krävs för att svenska företag i hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen ska vara konkurrenskraftiga gentemot 
utländska företags intrång?  
 
 Informationsbehov: 

- Vilka faktorer bör svenska företag i hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen beakta för att klara av konkurrensen? 

- Hur bör de rusta sig inför konkurrensen och ytterligare 
intrång? 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka, beskriva och analysera hur utländska 
företags intrång i den svenska hemelektronik- och livsmedelsbranschen 
påverkar förutsättningarna för de redan befintliga inhemska företagen inom 
dessa branscher samt hur de bemöter intrånget.   

1.5 Avgränsningar 
 

Problemavgränsning 
Vi avgränsar oss till att endast belysa utländska företags påverkan på den 
svenska detaljhandeln och mer specifikt inom hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen idag och i framtiden. Framtiden innebär en period på 
ungefär tre till fem år. Anledningen till att hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen valts är att de har uppmärksammats mycket den senaste 
tiden i samband med att nya utländska aktörer har etablerat sig. Vidare 
avgränsar vi oss till att endast undersöka svenska företag i hemelektronik- 
och livsmedelsbranschen samt hur de påverkas av de utländska företagens 
intrång. Alla andra perspektiv utesluts som exempelvis hur kunder påverkas 
av att utländska företag träder in på marknaden. Den främsta orsaken är att 
vi vill leverera en djupare undersökning med hög kvalitet men även för att en 
tidsbegränsning finns. För att genomföra studien avgränsar vi oss till att 
endast intervjua ett svenskt företag inom hemelektronikbranschen, två 
svenska företag inom livsmedelsbranschen och två personer inom Svenskt 
Näringsliv som har kunskap och erfarenhet om hur de utländska företagen 
påverkar Sveriges marknad när de träder in. Anledningen till att personer 
från Svenskt Näringsliv ska intervjuas är för att de kan ge en opartisk syn 
och en allmän bild om ämnet.  
 
Teoretisk avgränsning 
Uppsatsens teoretiska referensram fokuserar på internationell 
marknadsföring, där områden som är relevanta och uppfyller uppsatsens 
syfte och problemformulering endast ska belysas. Dessutom har olika 
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konkurrensstrategier valts som är relevanta och syftar till att vara ett 
konkurrensmedel för de svenska företagen i hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen gentemot de utländska företagens intrång. Därmed har 
alla andra teorier och delar av teorin utelämnats.  

1.6 Disposition  
 
Uppsatsen är uppdelad efter följande kapitelindelning för att ge en klar bild 
av uppsatsens struktur, där respektive kapitel innehåller de specifika delar 
som skall ingå.   

Kapitel 1 Inledning
Problembakgrund, problemdiskussion, 
problemformuleringar, syfte och avgränsning 
beaktas för att skapa en förståelse och en 
inblick i ämnet som uppsatsen behandlar. 

Kapitel 2 Metod
Här behandlas vetenskapligt synsätt, 
förhållningssätt, forskningsansats, metodval, 
datainsamlingsmetod, urval, intervjutekniker, 
giltighetsanspråk och källkritik.

Kapitel 3 Teoretisk referensram
Här behandlas uppsatsens grundläggande 
teori som är Internationell marknadsföring. 
Dessutom analyseras och identifieras olika 
konkurrensstrategier. 

Kapitel 4 Analys och resultat
Här beskrivs och analyseras resultatet av de 
genomförda intervjuerna i anslutning till 
uppsatsens teoretiska referensram.

Kapitel 5 Slutsatser och Rekommendationer
Kapitlet innehåller slutsatser och 
rekommendationer samt förslag till vidare 
forskning.

 
Figur 1.3 Uppsatsens disposition, egen utvecklad modell 
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2. Metod 
    
I metodkapitlet behandlas uppsatsens vetenskapliga synsätt, 
forskningsansats och metodval som ligger till grund för att uppnå 

uppsatsens syfte. Vidare är metodkapitlets syfte att ge läsaren en bakgrund 
till hur uppsatsen har genomförts och sammanställts.  

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Ett vetenskapligt synsätt innebär läran om vad vetenskap är, hur den 
utvecklas och hur den samspelar med det praktiska livets olika områden och 
samhällsutvecklingen generellt (Andersen, 1998). Vetenskaplighet innebär 
att djupare delar av verkligheten förtydligas och ny kunskap erhålls. Det 
finns två vetenskapliga inriktningar, vilka är ontologi och epistemologi. 
(Åsberg, 2000) 

2.1.1 Ontologi 
 
Ontologi kännetecknas av ”läran om verklighetens uppbyggnad”, ”de 
nödvändiga dragen hos allt som är eller kan finnas” samt ”vad som är 
verkligt”. Det handlar om att utifrån vissa förutbestämda föreställningar om 
tillvarons grundkaraktär skapa meningsfull kunskap, där tolkning inte är 
beroende av mänskligt medvetande. Föreställningarna utgörs av två 
områden; det ena består av det ideella, psykiska och tankemässiga medan det 
andra består av det reella, materiella och fysiska.  (Åsberg, 2000) 
 
Idealism och realism är de två inriktningar som finns inom ontologi. 
Idealismen kännetecknas av att verkligheten är oberoende av mänskligt 
tänkande. Verkligheten anses vara begreppsmässig, själslig eller av andlig 
karaktär där föreställningar skapas utifrån människans medvetande. 
Realismen däremot kännetecknas av mänskligt tänkande och är oberoende 
av medvetandet. Det verkliga går att observera och är påtagligt samt 
existerar av fysisk, materiell och objektiv karaktär. (Åsberg, 2000) 

2.1.2 Epistemologi  
 
Epistemologi kännetecknas av frågor som handlar om kunskapens möjlighet, 
natur, ursprung och giltighet, där tolkning är beroende av det mänskliga 
medvetandet. Det är med andra ord läran om kunskapen och vår 
kunskapsuppfattning. Rationalism och empirism är de två inriktningarna som 
finns inom epistemologi. Rationalism bygger på givna logiska lagar där 
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förnuftet är grunden till kunskap. Empirism däremot bygger på erfarenhet 
som samlas genom de fem sinnena, vilka är lukt, känsel, hörsel, smak och 
syn. (Åsberg, 2000) 

2.1.3 Val av vetenskapligt synsätt  
 
Ontologi och epistemologi är de synsätt som uppsatsen präglas av. Det 
idealistiska tankesättet ur ontologi har använts eftersom vi med vårat 
medvetande och våra föreställningar i grunden har bearbetat uppsatsens 
valda teori. Vidare har information som erhållits från intervjuerna tolkats för 
att uppnå ny kunskap. Det rationalistiska tankesättet ur epistemologi har 
använts, eftersom vi har analyserat och tolkat resultatet av empirin utifrån 
vår logik och vårt förnuft. Det har i sin tur bidragit till att en ny mening och 
ett nytt synsätt har skapats i form av våra rekommendationer.  

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt  
 

Den vetenskapliga processen präglas huvudsakligen av två vetenskapliga 
förhållningssätt, vilka är positivism och hermeneutik. Det skiljer sig mycket 
åt mellan de två olika förhållningssätten och många menar att de är 
varandras raka motsatser. (Patel & Davidsson, 1994)   

2.2.1 Positivism 
 
Positivismen har sina rötter i empirisk/naturvetenskaplig tradition och 
handlar om att de fakta som har observerats ska leda fram till kunskap om 
universella orsakssamband (Andersen, 1994). Hartman (1998) säger att det 
viktigaste sättet att nå kunskap om verkligheten är genom att observera den 
antingen i naturliga situationer eller genom experiment. För att en allmän 
innebörd ska kunna betecknas ska en individs tänkande gå igenom tre 
stadier, nämligen teologiskt, metafysiskt och positivt stadium (Åsberg, 
2000). 
 
Positivism fokuserar på att alla fenomen ska kunna förklaras med 
matematiska beräkningar och experiment, där hypotesen testas genom 
empirisk prövning (Andersen, 1994). Forskningsresultatet ska inte på något 
sätt påverkas av forskarens personliga, politiska, religiösa och känslomässiga 
läggning. Det här innebär att forskaren ska kunna bytas ut och resultatet av 
forskningsarbetet ska ändå förbli densamma. En forskare ska alltid vara 
objektiv i sitt synsätt och stå i en yttre relation till forskningsobjektet. (Patel 
& Davidson, 1994) 
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2.2.2 Hermeneutik 
 
Hermeneutik å andra sidan handlar om tolkningslära och används främst 
inom human-, kultur- och samhällsvetenskap (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
Det handlar om strävan efter förståelse för människors livsvärld. Kunskapen 
om den här livsvärlden fås genom att studera och tolka människors beteende 
och försöka leva sig in i deras föreställningar om världen. Det innebär att 
intresset ligger i hur världen uppfattas och inte hur världen är. (Hartman, 
1998)  
 
En hermeneutiker menar att mänsklig verklighet är av språklig natur och kan 
förstås genom att skaffa kunskap om språket och det genuint mänskliga. 
Forskningsobjektet närmas subjektivt och utifrån ens egen förförståelse. En 
hermeneutiker försöker att se helheten i forskningsproblemet och pendlar 
mellan del och helhet, till skillnad från positivisten som studerar 
forskningsobjektet bit för bit. (Patel & Davidson, 1994) Helheten sätts i 
samband med delen och då kan delens mening förstås (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Språket är det redskap med vilket kunskap skaffas om det 
mänskliga, eftersom människor har intentioner och avsikter som yttrar sig i 
språk och handling (Patel & Davidson, 1994). Vid tolkningsprocessen 
utforskas livsvärlden ofta genom dialog med personen i fråga (Andersen, 
1998). Hermeneutiker får ofta stå för kvalitativa analyser och 
undersökningar medan positivister står ofta för kvantitativa analyser och 
undersökningar (Patel & Davidson, 1994). 

2.2.3 Val av förhållningssätt 
 
Uppsatsens vetenskapliga förhållningssätt präglas av hermeneutiken. Valet 
grundas på att hermeneutik behandlar förståelsen av helheten genom att 
tolka delar av den. Uppsatsens syfte och frågeställningar bygger på att 
undersöka, beskriva och analysera utländska företags påverkan på svenska 
företag inom den svenska hemelektronik- och livsmedelsbranschen idag och 
i framtiden. Därmed är det hermeneutiska synsättet mest lämpligt för att 
uppnå uppsatsens syfte och problemformulering.  
 
Vi har först med hjälp av teorin om internationell marknadsföring och den 
tidigare genomförda förstudien (se avsnitt 1.1) erhållit en viss förförståelse 
inom problemområdet. Därefter har de genomförda intervjuernas resultat 
analyserats och tolkats. Med hjälp av tolkningen har utländska företags 
påverkan på de svenska företagen inom hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen identifierats. Ny kunskap och förståelse om 
problemområdet har utvunnits genom tolkningen av intervjuerna. Den nya 
kunskapen och förståelsen har frambringat slutsatser och rekommendationer 
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angående utländska företags påverkan på de svenska företagen inom 
hemelektronik- och livsmedelsbranschen.  
 
Vi anser dock att det är svårt att bortse från våra subjektiva referensramar 
därmed kan våra egna tankar, fördomar, erfarenheter, kunskaper och 
förförståelse ha haft en påverkande effekt på tolkningens slutgiltiga resultat. 
Även Holme och Solvang (1997) nämner att en forskare inte kan frigöra sig 
helt och hållet från sina subjektiva referensramar.  

2.3 Vetenskaplig ansats 
 
Vetenskaplig ansats handlar om vilket arbetssätt en forskare väljer för att 
beskriva teoriproduktionen och uppnå vetenskaplig kunskap (Patel & 
Davidson, 1994). Det finns flera sätt att tillägna sig vetande och en forskare 
liknas ofta till ett litet barn som undersöker sin omgivning. De olika 
ansatserna är deduktion, induktion och abduktion. (Andersen, 1994)  

2.3.1 Deduktion  
 
En deduktiv ansats kännetecknas av att en forskare följer bevisandets väg. 
Forskaren utgår från allmänna principer och befintliga teorier för att sedan 
dra slutsatser om enskilda företeelser. (Patel & Davidson, 1994) Det 
deduktiva arbetssättet innebär att först härleda en hypotes ur en redan 
befintlig teori (Hartman, 1998). Därefter ska den befintliga teorin prövas 
empiriskt och resultatet ska relateras tillbaka till teorin (Patel & Davidson, 
1994). Den fastslagna teorin kan dock aldrig bli fullständig utan forskaren 
kan göra den mer trovärdig genom att försvaga trovärdigheten till andra 
möjliga teorier (Holme & Solvang, 1997). En svaghet med den deduktiva 
ansatsen är att giltigheten inte har något att göra med om antagandet 
avspeglar ett definitivt förhållande i verkligheten eller ej (Åsberg, 2000).    

2.3.2 Induktion 
 
En induktiv ansats kännetecknas av att en forskare följer upptäckandets väg 
och två saker som karaktäriserar metoden är att slutsatsen inte följer logiskt 
ur premisserna (förutsättningar) och att det måste råda ett bestämt 
förhållande mellan premisserna och slutsatsen (Hartman, 1998). Det innebär 
att forskaren utgår från empirin där denne studerar forskningsobjektet för att 
hitta samband och sedan skapa teorier kring det (Patel & Davidson, 1994). 
Med andra ord utgår forskaren utifrån iakttagelser av verkligheten och söker 
att komma fram till konsekvenser som allmänna regler. Hjälpmedel som till 
exempel ögon, öron, mikroskop och frågeformulär är vad en forskare 
observerar med för att samla in fakta. (Andersen, 1994) Svagheten med 
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induktion är att en hundraprocentig säker slutsats aldrig kan dras är det gäller 
antaganden (Åsberg, 2000). Risken är att forskaren inte egentligen vet något 
om teorins räckvidd och generalitet eftersom den baseras på ett empiriskt 
underlag som är typiskt för en speciell situation (Patel & Davidson, 1994). 

2.3.3 Abduktion  
 
Abduktion kännetecknas av att en forskare undersöker en mängd fakta som 
sedan ska leda till en teori. Det är därmed en kombination av deduktion och 
induktion där en logisk slutledning bildar hypoteser. (Andersen, 1994) Ett 
enskilt fall tolkas med ett hypotetiskt övergripande mönster som om det vore 
riktigt. Tolkningen ska i sin tur även bestyrkas genom nya iakttagelser. 
(Alvesson & Sköldberg, 1994) Abduktion består av tre steg, nämligen först 
att erfara något egendomligt, sedan att egendomen är helt naturlig om 
hypotesen är sann och till slut att det finns goda skäl att anta hypotesen 
(Åsberg, 2000). Det innebär att forskaren pendlar mellan verklighet och teori 
(Andersen, 1994). Abduktion skiljer sig från induktion och deduktion genom 
att den vågar ta steget bortom faktas avskiljning, där forskaren redan har en 
viss förförståelse av empirin (Alvesson & Sköldberg, 1994).  

2.3.4 Val av vetenskaplig ansats 
 
Uppsatsens valda ansats är deduktion då vi anser att den kan uppfylla syftet 
på ett lämpligt sätt. Vi har utgått från en redan fastslagen teori inom 
marknadsföring (internationell marknadsföring) och utvecklat intervjufrågor 
med hjälp av teorin. Därefter har vi samlat in empirin i form av 
djupintervjuer med respondenter från företag inom hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen för att få en förståelse om hur utländska företags 
intrång påverkar de svenska företagen. Efter insamlandet av empiri har vi 
återgått till teorin och med hjälp av den har vi analyserat den insamlade 
empirin. På så sätt har vi identifierat faktorer som ligger till grund för 
utvecklandet av den egna modellen för hur svenska företag ska gå tillväga 
för att klara av konkurrensen från de utländska företagen i den svenska 
hemelektronik- och livsmedelsbranschen.  

2.4 Vetenskaplig undersökningsmetod 
 
Två angreppssätt finns för att genomföra en undersökning, vilka är 
kvantitativ och kvalitativ metod. Valet av undersökningsmetod är beroende 
av en distinktion som görs mellan kvantitativa och kvalitativa 
undersökningar (Åsberg, 2000). Metodvalet ska inte vara ett principiellt utan 
ett strategiskt och pragmatiskt val och ska baseras på tre faktorer vilka är 
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undersökningens ämne, sättet som undersökningens ämne betraktas på samt 
undersökningens syfte (Svensson & Starrin, 1996).  

2.4.1 Kvantitativ metod 
 
En kvantitativ undersökning söker att kvantifiera data och tillämpas vanligen 
i form av statistiska analyser (Malhotra, 2004). Det presenteras med hjälp av 
siffror där tonvikten läggs vid att mäta omfattningen av en åsikt, en attityd, 
en händelse eller ett beteende snarare än att beskriva dem mer djupgående 
(Merriam, 1994). Kvantitativa undersökningar syftar till att presentera 
information om hur mycket och hur stort något är samt mängden och 
fördelningen av något (Kvale, 1997). Mätningar måste dock standardiseras 
för att ett resultat ska kunna jämföras och analyseras (Christensen et al, 
2001). En kvantitativ metod studerar det specifika i ett sammanhang där data 
är objektiv och oberoende av subjektiva upplevelser (Starrin & Svensson, 
1994). Analysen är främst inriktad på att upptäcka, fastställa och mäta 
samband mellan olika variabler där en envägskommunikation existerar 
(Christensen et al, 2001). Kritik mot den kvantitativa metoden är att djupare 
åsikter och synpunkter förloras eftersom forskaren styr utformandet av 
informationsinsamlingen (Malhotra, 2004).  

2.4.2 Kvalitativ metod 
 
En kvalitativ undersökning å andra sidan söker att skaffa en annan och 
djupare kunskap än den kunskap som erhålls vid kvantitativa metoder (Patel 
& Davidson, 1994). Utgångspunkten för de kvalitativa metoderna är att varje 
fenomen består av en unik kombination av kvaliteter eller egenskaper där 
helhetsförståelsen är viktigare än de enskilda delarna (Christensen et al, 
2001). Den kvalitativa bearbetningen präglas av en tvåvägskommunikation 
och berörs ofta av personen som har genomfört arbetet (Patel & Davidson, 
1994). Genom kvalitativa metoder kan en djupare förståelse skapas av det 
problemkomplex som studeras (Andersen, 1998). Den kvalitativa intervjun 
är en unik, känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och 
innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld (Kvale, 1997). 
Undersökningen är ostrukturerad och explorativ och baseras på små 
stickprov som tillförser djupare inblickar och förståelse för problemet det 
behandlar (Malhotra, 2004). Kritik mot den kvalitativa metoden är att 
analysen och resultatet är i allt för hög grad beroende av individerna som 
deltar i studien (Andersen, 1994).   
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2.4.3 Val av undersökningsmetod 
 
Undersökningsmetoden som har valts för att samla in empirisk data är den 
kvalitativa metoden. Det beror på att syftet med uppsatsen går ut på att skapa 
en djupare förståelse och inte bara att identifiera och beskriva ämnet. Vi är 
inte intresserade av en undersökning som mäter resultatet i form av siffror 
och samband utan fokus läggs på att upplysa de bakomliggande 
dimensionerna för hur de svenska företagen påverkas och bemöter intrånget 
från utländska företag i den svenska hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen.  
 
En kvantitativ studie skulle inte upplyst de bakomliggande dimensionerna 
för hur de svenska företagen påverkas av och bemöter intrånget från 
utländska företagen i den svenska hemelektronik- och livsmedelsbranschen. 
Dessutom är en kvantitativ studie mer styrd än en kvalitativ studie och vi 
ville inte styra vår undersökning då viktiga åsikter och bakomliggande 
dimensioner kan förloras.  

2.5 Datainsamlingsmetod 
 
Valet av datainsamlingsmetod grundar sig på besvarandet av 
frågeställningarna. Tekniker som en forskare kan använda vid insamlandet 
av data är befintliga dokument, test och prov, olika former av 
självrapporteringar, attitydsskalor, observationer samt intervjuer och enkäter.  
Valet av teknik beror på uppsatsens frågeställningar i förhållande till den tid 
och medel som finns till förfogande. Primär- eller sekundärdata är de två 
datainsamlingsmetoderna som finns. (Patel & Davidsson, 1994) 

2.5.1 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är information som tidigare har samlats in och är ett indirekt 
observerande av ett problemområde i form av statistik och dokumentstudier 
(Malhotra, 2004). Den kan användas för att fastställa tillförlitligheten i 
undersökarens egna resultat. Sekundärdata går snabbare att tillhandahålla än 
primärdata. En reflektion bör dock göras innan den används då sekundärdata 
kan vara ensidig och inaktuell. Några exempel på sekundärdata är 
årsredovisningar, offentlig och privat statistik. (Christensen et al, 2001) 
Enligt Holme och Solvang (1997) betraktas data som har samlats in av andra 
personer, forskare och institutioner som sekundärdata. En svaghet är att 
materialet är styrt vilket innebär att data är bestämt från början och behöver 
inte vara lämplig för studien i fråga (Christensen et al, 2001).  
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2.5.2 Primärdata 
 
Primärdata är information som har samlats in för första gången och ska 
uppfylla undersökningens frågeställningar och syfte (Malhotra, 2004). Syftet 
med primärdata är att erhålla relevans för det specifika problemområdet 
vilket ofta görs genom insamlingstekniker såsom enkäter, intervjuer och 
observationer. Det innebär att informationen är aktuell och materialet 
tillförlitligt. Det kräver dock mer tid och resurser än sekundärdata. 
(Christensen et al, 2001)  

2.5.3 Val av datainsamlingsmetod 
 
Uppsatsen bygger både på primär- och sekundärkällor. Vi har först samlat in 
sekundärdata i form av elektroniska artiklar, undersökningar, rapporter och 
litteratur, för att erhålla en förståelse om uppsatsens problemområde. Vidare 
har litteratur- och vetenskapliga artiklar samlats in och studerats för att 
erhålla information om uppsatsens valda teorier. Slutligen har primärdata 
samlats in via djupintervjuer som uppfyller uppsatsens frågeställningar och 
syfte. Primärdata är grunden för att få fram nya aspekter och synvinklar om 
utländska företags intrång i den svenska hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen.  

2.6  Urval 
 
När en undersökning av ett visst fenomen ska genomföras uppstår frågan om 
hela eller delar av populationen ska studeras (Andersen, 1998). Det innebär 
att ett urval måste göras där målpopulationen2 identifieras genom att 
forskaren bestämmer vem eller vilka som ska ingå i undersökningen (Holme 
och Solvang, 1997). Vidare är det viktigt att urvalet är representativt för den 
totala populationen och rättfärdigar undersökningens hypotes. Andra 
faktorer som påverkar valet av urval är geografiska, ekonomiska och 
tidsbegränsande aspekter. (Hartman, 1998) Det finns två typer av urval, vilka 
är icke-sannolikhetsurval och sannolikhetsurval. Båda urvalen används men 
icke-sannolikhetsurval är den främst använda metoden inom kvalitativa 
fallstudier. (Merriam, 1994) 
 

2.6.1 Icke-sannolikhetsurval 
 
Ett icke-sannolikhetsurval är en urvalsmetod där sannolikheten för att alla 
individer ska komma med i undersökningen inte är lika stora. Det vill säga 
                                                           
2 En grupp människor som delar gemensamma utmärkande drag av karakteristika 
(Malhotra, 2004, s.314).  
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att de inte baseras på slumpmässighet utan det gäller att välja de enheter som 
är enklast att få tag i. (Hartman, 1998) Nackdelen med det här urvalet är att 
det inte är så representativt men samtidigt är fördelen att det är enklare och 
mer ekonomisk att genomföra. Olika sätt som ett icke-sannolikhetsurval kan 
göras på är bekvämlighetsurval, kvoturval och ändåmålsenligturval. (Holme 
och Solvang, 1997) 
 
Bekvämlighetsurval går ut på att göra ett urval på ett bekvämt och enkelt 
sätt. Det innebär att de individer som finns tillgängliga och är inom räckhåll 
väljs. Exempel på ett bekvämlighetsurval är att välja människor ur den egna 
bekantskapskretsen eller människor inom sitt eget område. (Hartman, 1998) 
Nackdelen med ett bekvämlighetsurval är att urvalet inte blir representativt 
(Malhotra, 2004). Ett kvoturval innebär att populationen delas in i strata 
(skikt, lager) och därefter genomförs ett bekvämlighetsurval i varje strata. 
Därmed erhålls en fördelning som bättre motsvarar den totala populationen. 
(Hartman, 1998) Nackdelen är dock att datainsamlaren bestämmer vem som 
ska få ett formulär, vilket inte kan garantera representativitet (Trost, 2001). 
Slutligen innebär ändamålsenligt urval att forskaren medvetet överger och 
bedömer kravet på representativitet för att på ett annat sätt ge bättre stöd till 
hypotesen som ska testas. Vad som är viktigt är att det finns en idé som 
rättfärdigar sättet som urvalet görs på. (Hartman, 1998)  

2.6.2 Sannolikhetsurval  
 
Sannolikhetsurval karaktäriseras av att sannolikheten för att varje individ 
från den totala populationen kan väljas är lika stor. (Hartman, 1998) Det 
baseras på slumpmässighet och är mer representativt för att dra slutsatser om 
målpopulationen. Olika sätt som ett sannolikhetsurval kan göras på är enkelt 
slumpmässigt urval, stratifierat slumpmässigt urval, klusterurval och 
systematiskt urval. (Holme och Solvang, 1997) 
 
Ett enkelt slumpmässigt urval innebär att forskaren slumpmässigt väljer ur 
hela populationen. Olika tekniker att göra det på är bland annat genom 
”lottdragning” eller att välja från en lista där till exempel var fjärde person 
ska vara med. (Hartman, 1998) Fördelen med den här metoden är att den ger 
en bättre spridning och högre representativitet men ett problem är att det kan 
vara klumpigt och opraktiskt då den totala populationen ofta är för stor. 
Dessutom är en sådan undersökning kostsam. (Malhotra, 2004) Stratifierat 
slumpmässigt urval handlar om att först dela upp populationen i en strata och 
sedan slumpmässigt välja ut personer ur varje strata. Det medför att en bättre 
kontroll över urvalet finns. Nackdelen är att det är tidskrävande och väldigt 
kostsamt. (Hartman, 1998) Klusterurval handlar om att dela upp 
populationen i kluster och sedan välja ut representativa kluster. Ett kluster 
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består av en mindre grupp individer. (Trost, 2001) Systematiskt urval innebär 
att forskare använder sig av ett urvalsintervall med hjälp av vilket individer 
från en lista väljs regelbundet. Fördelen är att en systematisk och korrekt 
fördelning av populationen sker där representativiteten är relativt stor. 
(Hartman, 1998)  

2.6.3 Val av urval 
 
Urvalet för undersökningen är ett icke-sannolikhetsurval, där respondenterna 
för intervjuerna har valts genom ett ändamålsenligt urval. Det vill säga att vi 
har bedömt och valt respondenterna utifrån uppsatsens syfte och 
problemformulering. Ändamålsenliga urvalet har lett till att vi har valt att 
intervjua personer från företag inom den svenska hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen för att få en insyn i hur de påverkas av utländska 
företags intrång. Dessutom har två respondenter från Svenskt Näringsliv 
valts eftersom de är insatta i ämnet och kan ge en mer opartisk syn och 
värdefull information om ämnet.  

2.7 Intervjutekniker 
 
Intervjun är endast till för att samla in information och det förutsätts att 
intervjuaren har en avsikt eller ett syfte med utfrågningen (Lantz, 1993). Det 
handlar om ett möte mellan två personer, där den ena av dem ska lämna ifrån 
sig information om ett visst ämne. Beslutet att välja vilken typ av intervju 
som ska användas grundar sig på ett övervägande på vilken slags 
information som forskaren är ute efter. Det finns tre typer av intervjuer, vilka 
är strukturerad-, semistrukturerad- och ostrukturerad intervju. (Merriam, 
1994)  
 
En strukturerad intervju innehåller frågor som i förhand är utformade. En 
semi- strukturerad intervju består av ett antal bestämda frågor på förhand. 
Intervjun är dock mer öppen där respondenten har även en chans att svara 
mer fritt än vid en strukturerad intervju. (Andersen, 1998) En ostrukturerad 

intervju är användbar när en forskare inte vet tillräckligt mycket om en 
företeelse för att kunna ställa relevanta frågor. Därmed finns det inga 
färdigformulerade frågor. (Merriam, 1994)  

2.7.1 Personliga djupintervjuer 
 
Kvalitativa undersökningar kan genomföras på olika sätt, ett av dem är en 
personlig djupintervju. Det är en direkt och personlig intervju, där en 
undersökare intervjuar respondenten. Syftet med en personlig djupintervju är 
att få fram underliggande motiv, attityder och känslor om ämnet som 
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tillfrågas. För att det ska finnas relevans i en personlig djupintervju måste 
den minst pågå i en halvtimme. En personlig djupintervju kan täcka en större 
inblick och erhålla direkt respons från respondenten och kan genomföras 
antingen per telefon eller genom besök. (Malhotra, 2004) Fördelar med en 
telefonintervju till skillnad från en besöksintervju är att inga geografiska 
restriktioner finns och det är dessutom tids- och kostnadseffektivt. Å andra 
sidan kan undersökare få ut mer av en besöksintervju då det finns en 
personlig kontakt med respondenten. (Christensen et al, 2001) 

2.7.2 Probingtekniker vid intervjuer 
 
Probing är en motivationsteknik som används vid intervjuer för att motivera 
respondenter till att specificera, förklara och vidareutveckla sina svar. Syftet 
är att fokusera respondenten till att svara på det ämne de tillfrågas om. Ett 
förekommande sätt vid probing är att upprepa respondentens sista mening 
för att få honom/henne att svara ytterligare på en viss fråga. Ett annat sätt är 
att använda sig av konstpauser för att få respondenten att prata vidare om en 
viss fråga. Slutligen, om respondenten svarar tveksamt på en fråga ska 
undersökaren försäkra respondenten om att det inte finns något svar som är 
rätt eller fel utan att alla svar är bra svar. (Malhotra, 2004)  

2.7.3 Val och genomförande av intervjuer 
 
Intervjutekniken som vi har använt oss av är en semi-strukturerad intervju 
där förutbestämda frågor kring ämnet finns i form av en intervjuguide (se 
bilaga 1-3), men det finns även utrymme för att respondenterna ska svara 
fritt. Intervjuerna är personliga djupintervjuer som har genomförts via besök 
men även per telefon då personen i fråga inte hade möjlighet att genomföra 
en besöksintervju. Enligt Christensen (2001) ska intervjuareffekten undvikas 
eftersom den innebär att intervjuaren kan påverka respondenten att svara på 
ett visst sätt. Som intervjuare försökte vi därför att hålla en neutral ton till 
samtliga besöks- och telefonintervjuer för att undvika intervjuareffekten. Då 
vi ansåg att respondenterna hade för korta svar använde vi oss av 
probingtekniker för att erhålla mer och djupare svar. Det finns dock ingen 
intervjuteknik som är perfekt, därför studerade vi vilka brister som besöks- 
och telefonintervjuer kan ha och försökte att genomföra intervjuerna på bästa 
möjliga sätt. Vi är till exempel medvetna om att undersökaren vid 
telefonintervjuer kan gå miste om viss information som erhålls av 
respondenternas kroppsspråk och gester.   
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2.8 Giltighetsanspråk  
 
En undersökning måste vara trovärdig och pålitlig för att ha en effekt. 
Validitet och reliabilitet är de två grundläggande begreppen som visar på hur 
information har samlats in, analyserats och tolkats. (Merriam, 1994)  

2.8.1 Validitet  
 
Med validitet avses att en forskare verkligen mäter det som han/hon avser att 
mäta (Ejvegård, 2003). Det vill säga att undersökningsfrågorna måste 
uppfylla syftet och problemformuleringen i en undersökning för att hög 
validitet ska uppnås. Två begrepp som mäts inom validitet är en 
undersöknings giltighet och relevans. Giltighet handlar om den generella 
överensstämmelsen mellan en undersöknings teoretiska och empiriska del. 
Relevansen innebär att det empiriska variabelurvalet är väsentligt för 
undersökningens problemställning. (Andersen, 1998) 

2.8.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning ett resultat kan upprepas och att 
undersökningen således ger samma resultat då den upprepas (Merriam, 
1994). För att ett forskningsresultat ska anses vara reliabelt och kunna 
förklara faktiska förhållanden ska det vara pålitligt (Andersen, 1994). 
Mätningen måste vara stabil och inte utsättas för slumpinflytelser, utan 
intervjuaren måste ställa frågorna på samma sätt till alla respondenter (Trost, 
2001). Vid en kvalitativ studie bestäms trovärdigheten framförallt av hur 
systematisk undersökaren har varit vid insamling och analysarbetet 
(Christensen et al, 2001). Faktorer som påverkar reliabiliteten i en studie är 
mätningens omgivning och utförande samt det undersökta objektet (Holme 
och Solvang, 1998). Vidare kan det även påverkas av undersökarens 
objektivitet och sätt att skriva (Trost, 2001).    

2.8.3 Undersökningens giltighetsanspråk  
 
Vi har varit kritiska och noggranna i vår undersökning eftersom kvalitativa 
undersökningar gör det svårt att samla in identisk data igen. Problemet ligger 
i att verkligheten är föränderlig vilket gör att undersökningens tid och rum 
inte kan återskapas genom samspel med andra människor en andra gång. Till 
exempel kan det vara svårt att få tag på samma intervjupersoner. Därför har 
uppsatsens intervjufrågor formulerats så att utrymme för problem och 
missuppfattningar ska förhindras. Det har gjorts genom att intervjufrågornas 
utgångspunkt är uppsatsens syfte och problemformulering vilket innebär att 
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vi har mätt det vi har avsett att mäta. Vidare har vi genomfört intervjuerna 
systematiskt för att minska risken för fel och misstolkningar. Besöks- och 
telefonintervjuerna har spelats in via en diktafon för att information inte ska 
förloras och för att undersökningens objektivitet ska förbli hög. Resultatet av 
intervjuerna har även kopplats till teorin och sekundärdata, vilket styrker 
undersökningens validitet och reliabilitet.    

2.9 Källkritik 
 
Källa är ursprunget till vår kunskap och kan uppstå i olika former som 
skriftligt, muntligt och materiellt. För att kunna bedöma om källan är 
tillförlitlig bör en forskare vara kritisk gentemot den. (Patel & Davidsson, 
1994) Enligt Thurén (2001) är källkritik en samling metodregler som ska 
bidra till att ta reda på vad som är sant eller vad som är sannolikt. Två 
huvudsakliga frågor som kan vara till hjälp vid bedömning av källor är vad 
har hänt? och hur har det gått till? (Thurén, 2001) När det gäller vissa typer 
av källor/dokument är det även viktigt att fastställa om det rör sig om ett 
original eller en förfalskning (Patel & Davidsson, 1994). För att 
trovärdigheten ska vara hög måste den vara nutida, det vill säga att källans 
årtal inte får vara för långt bak i tiden. Anledningen är att trovärdigheten kan 
förloras om källan inte uppdateras då förhållanden förändras och nya 
kunskaper uppnås ständigt. Ett viktigt kriterium för att ett påstående från en 
källa ska vara trovärdigt är att minst två oberoende källor ska bekräfta 
påståendet. (Thurén, 2001)  

2.9.1 Uppsatsens källkritik 
 
Uppsatsens källor består av bland annat böcker, vetenskapliga artiklar och 
tillförlitliga Internetkällor. Med tillförlitliga Internetkällor menas källor som 
är erkända, exempelvis Svenskt Näringsliv, Statistiska Centralbyråns 
hemsida med mera. Vi är medvetna om att det inte finns en hundraprocentig 
säkerhet och tillförlitlighet med källor. Därmed har vi försökt att vara 
kritiska genom att ifrågasätta informationen som har samlats in. Vi har även 
tagit upp flera författares perspektiv kring ämnet för att ge en så rättvis bild 
som möjligt. Dessutom har källor även jämförts för att granskas mer 
djupgående. För den teoretiska referensramen har vedertagna författares 
böcker och kurslitteratur ur den akademiska världen använts. Orsaken är att 
de är mest tillförlitliga då de används frekvent inom den akademiska 
världen. 
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3. Teoretisk referensram 
 

Uppsatsens teoretiska referensram handlar om internationell 
marknadsföring och de delar inom teorin som belyser uppsatsens 

problemområde. Teorikapitlet börjar med en beskrivning om globalisering 
generellt och går vidare med att beskriva vad internationell marknadsföring 

är och dess syfte. Slutligen beskrivs olika konkurrensstrategier som 
identifieras och analyseras.  

 

3.1 Inledning till teoriområdet 
 
Idag blir marknader i världen allt mer internationella och homogena, vilket 
är ett resultat av globaliseringens framväxt och utveckling. Globaliseringen 
har bidragit till internationalisering som innebär att allt fler företag i världen 
blir internationella aktörer. Det medför i sin tur en allt större konkurrens 
inom de inhemska (nationella) marknaderna. För att de inhemska företagen 
ska kunna förstå och konkurrera gentemot utländsk konkurrens är det av vikt 
att förstå sin omgivning och hur de utländska företagen agerar. Det här kan 
göras genom att de inhemska företagen beaktar internationell 
marknadsföring. Figur 2.1 visar kopplingen mellan globalisering, 
internationalisering, teorin om internationell marknadsföring och olika 
konkurrensstrategier. Vidare är figuren även ett underlag för teorikapitlets 
utformning och är kopplat till uppsatsens problemområde och syfte.  
 

Globalisering Internationalisering 
av marknader

Internationell 
marknadsföring

Bidragit till

Framväxten av

Konkurrens-
strategier

 
Figur 2.1 Teorikapitlets utformning, egen utvecklad modell 

 
Ett av världens mest internationaliserade länder är Sverige vilket har medfört 
att den svenska marknaden generellt har blivit utsatt för utländsk konkurrens 
under en längre tid. Den senaste tiden har hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen varit bland de utsatta branscherna i Sverige, när det 
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gäller konkurrens från utländska företag (www.svensktnaringsliv.se, 2007). 
Det här innebär att svenska företag inom hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen bör uppmärksamma sina konkurrenters internationella 
marknadsföringsstrategier för att kunna utveckla egna strategier och vara 
konkurrenskraftiga inom sin bransch, nu och i framtiden. Därmed är den 
valda grundteorin internationell marknadsföring som kan hjälpa ett svenskt 
företag att förstå och kartlägga hur ett utländskt företag agerar. Dessutom har 
olika strategier valts i syfte att bistå med en identifiering om hur de svenska 
företagen i den svenska hemelektronik- och livsmedelsbranschen kan vara 
och förbli konkurrenskraftiga gentemot de utländska företagens intrång.  

3.2 Vad är globalisering? 
 
Globalisering är ett omstritt begrepp och har olika betydelser och innebörd 
för olika individer. Globaliseringen påverkar hela världen i form av att 
barriärer mellan länder och samhällen blir allt mindre betydande i och med 
att informationsteknologin har utvecklats och fortsätter att utvecklas. Den 
har möjliggjort att flödet av varor, tjänster och information mellan företag 
och länder har ökat betydligt. Exempelvis har IT-teknik och Internet medfört 
att affärer kan göras på ett effektivare sätt då större mängder av information 
kan skickas snabbare, vilket inte var möjligt tidigare. (Isaksson, 2006) Det 
finns två olika syn på globalisering. En del författare betonar existensen av 
en dominant logik av globaliseringen medan andra föreslår ett fenomen med 
en samling av komplexa orsaker. Det här visar att ordet globalisering inte har 
en betydelse utan ordet kan associeras med flera olika betydelser. (Beck, 
2000)   
 
Beck (2000) säger att globalisering inte är något som är begränsad till en 
lokal företeelse, utan alla händelser måste omorienteras och omorganiseras 
kring en ”lokal-global” linje. Han nämner vidare att globalisering är ett 
världssamhälle som saknar en världsstat eller en världsregering (Beck, 
2000). Anne Krueger (första vice vd vid International Monetary Fund) säger 
att globalisering är ”ett fenomen, genom vilket ekonomiska aktörer i varje 
given del av världen berörs mycket mer av händelser på andra ställen på 

jorden än tidigare” (Wolf, 2006, s.35). Däremot definierar David Henderson 
(före detta chefsekonom vid OECD) globalisering som ”fri rörlighet av 

varor, tjänster, arbete och kapital, något som skapar en enda marknad för 
insatsvaror, arbete och produkter, samt likvärdig behandling av utländska 

investerare så att det ekonomiskt sett inte finns några främlingar” (Wolf, 
2006, s.35). Bordo (2002, s.20) definierar globalisering som “the 
increasingly close international integration of markets for goods, services 

and factors of production, labor and capital”. De olika definitionerna visar 
att globalisering är ett svårtolkat ämne och därmed saknas en klar definition 
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och förklaring på det. Det kan resultera i sin tur till att det blir svårt för 
svenska företag att förstå och tolka globalisering och dess påverkan på 
marknaden de agerar i.  
 
Genom globaliseringen har världen blivit allt mer homogen. Globalisering 
kännetecknas av utvidgade sociala relationer, intensifiering av flöden, ökad 
interaktion och global infrastruktur. Med utvidgade sociala relationer innebär 
det att kulturella, ekonomiska och politiska processer inom samhället 
utvidgas över nationsgränser, där händelser och beslut som tas i ena sidan av 
världen har en betydelsefull effekt på den andra sidan av världen. 
Intensifiering av flöden innebär kommunikation och interaktion som förenar 
människor världen över. Det vill säga ett krig som pågår på andra sidan 
världen visas på TV, vilket innebär att det psykiska avståndet inte längre 
existerar. Ökad interaktion innebär att ekonomisk och social tillämpning för 
samman avlägsna kulturer och samhällen på en global nivå. Ett exempel är 
Hollywoodfilmer som visas världen över. Med global infrastruktur menas att 
det finns en sammanlänkning över nationsgränser som är globala och att det 
verkar utanför regleringssystemen och individuella nationens kontroll. (Held, 
2000) Det här har medfört att konsumenter har blivit allt mer homogena i 
sina konsumtionsvanor och dessutom har behoven och önskemålen blivit allt 
mer likartade. I sin tur leder det till att utländska företag kan tillgodose 
svenska konsumenters behov och önskemål lika bra som svenska företag i 
hemelektronik- och livsmedelsbranschen. Ett exempel på en homogen 
produkt är iPod som används av konsumenter världen över och kan erbjudas 
likvärdigt av ett utländskt och ett svenskt företag.  
 
För att företag ska överleva i den allt mer globaliserade och 
internationaliserade världen bör företag försöka differentiera sig från sina 
konkurrenter på den inhemska marknaden. För att kunna göra det bör företag 
titta på marknads-, kostnads-, omgivnings- och konkurrenskraftiga faktorer. 
Dessutom bör företag vara först med att göra eller skapa något och ha 
möjlighet till att förutsäga eller matcha konkurrenternas strategier, för att 
klara av den allt mer ökande konkurrensen i samband med globaliseringen. 
(Czinkota & Ronkainen, 1995) Även Isaksson (2006) säger att företag först 
och främst bör specialisera sig och därefter genomföra ständiga 
rationaliseringar för att klara av den globala konkurrensen. 
 
Globaliseringen medför globala marknadsmöjligheter och globala 
marknadshot för företag. Globala marknadsmöjligheter är ökad 
marknadspotential, handel och investeringspotential samt 
resurstillgänglighet. De här möjligheterna har möjliggjort att företag har 
tillgång till internationella marknader.  Däremot medför globala 
marknadshot en ökad konkurrens i samband med en ökad osäkerhet. I 
samband med globaliseringen har det blivit allt lättare för företag över hela 
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världen att träda in i olika geografiska marknader, vilket leder till att 
konkurrensen och marknadsosäkerheten på de inhemska marknaderna ökar. 
(Thoumrungroje & Tansuhaj, 2004) Därför är det viktigt för de svenska 
företagen inom hemelektronik- och livsmedelsbranschen att ha en 
uppfattning om de möjligheter och hot som globaliseringen kan föra med sig 
inom deras bransch.  

3.2.1 Global marknad 
 

I och med globaliseringen, skapas det globala marknader där företag 
internationaliseras och konkurrensen ökar. Det finns ingen klar definition på 
vad en global marknad är, den sägs bestå av köpare och säljare i alla länder. 
Det är dock sällsynt med en global marknad, där alla säljare och köpare 
direkt deltar. Däremot är det vanligare med en internationell marknad där 
företag från ett flertal länder deltar. De internationella marknaderna har stor 
betydelse för de nationella marknaderna. (Engdahl, 2006)   
 
En global marknad innebär att en världsmarknad existerar för produkter av 
olika slag. För att kunna tjäna kunder globalt bemöter företag en 
världskonkurrens. Det finns många faktorer som ligger bakom framväxten 
av globaliseringen på marknader. Några av dem är de minskande 
tullbarriärerna och teknologins utveckling, vilka möjliggör att inhemska 
marknader utsätts för intrång från utländska aktörer. (Jain, 1996)  
 
För att företag ska kunna bedöma globala marknader bör de ta hänsyn till 
faktorer som befolkning, ekonomisk tillväxt, konsumtionsmönster, 
infrastruktur, industrialisering med mera. Företag agerar idag i en global 
ekonomi där de olika företagen i hög grad är beroende av varandra. I 
framtiden, under 2000-talet kommer företag i utvecklade länder att spela en 
allt viktigare roll i den globala ekonomin. Om de här företagen utvecklas ur 
en ekonomisk synvinkel kommer även marknadsmöjligheterna att öka. (Jain, 
1996)  
 
Globala marknader erbjuder gränslösa möjligheter men företag som agerar 
inom sådana marknader möter även en hård konkurrens. För att företag ska 
lyckas inom globala marknader bör de bortse från ytliga regionala och 
nationella skillnader och istället se världen som en stor marknad. Fokus bör 
ligga på hur företaget ska agera och konkurrera i den globaliserade 
marknaden. (Jain, 1996) Den svenska hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen blir allt mer global i samband med att utländska företag 
träder in. Därmed kan en identifiering och kartläggning av den globala 
omgivningen och dess utveckling bistå med faktorer som kan komma att 
påverka den svenska hemelektronik- och livsmedelsbranschen.  
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3.3 Internationell marknadsföring 
 
Uppkomsten av en mer öppen världsekonomi, globaliseringen av 
konsumentintressen och konstruktionen av globalt elektroniska ”highways” 
leder till att ett internationellt beroende och förbindelser mellan olika 
nationer ökar (Doole & Lowe, 2004). Bildandet av Europeiska Unionen och 
NAFTA (North American Free Trade Agreement) är två komponenter som 
har påverkat världshandeln och öppnat upp nya möjligheter och 
omständigheter för den globala marknaden (Paliwoda & Ryans Jr, 1995).  

Praktiker och teoretiker säger att ”international marketing can be compared 
to the task of mountain climbing: challenging, arduous, and exhilarating”. 
Anledningen till att internationell marknadsföring har blivit allt mer 
betydande är att världen har blivit allt mer globaliserad. (Czinkota & 
Ronkainen, 1995) För att uppnå hållbar tillväxt på marknader som blir 
ökande globala eller för att överleva på inhemska marknader som alltmer 
attackeras av internationella aktörer, är det nödvändigt för företag att förstå 
internationell marknadsföring (Doole & Lowe, 2004). Även Wu och 
Pangarkar (2006) säger att inhemska företag måste i allt större utsträckning 
ha globala ambitioner för att framgångsrikt kunna konkurrera gentemot 
internationella aktörers intrång.  

Internationalisering är definierat som en steg för steg process där 
internationell affärsutveckling möjliggör för företag att engagera och 
involvera sig i internationella affärer inom valda marknader. Därmed handlar 
internationell marknadsföring om att agera på en internationell nivå, vare sig 
företaget befinner sig i en nationell eller en internationell marknad. (Albaum, 
Strandskov & Duerr, 1998) Doole och Lowe (2004) säger att internationell 
marknadsföring handlar om att marknadsaktiviteter inom ett företag 
inkluderar aktiviteter, intressen och operationer i mer än ett land. Dessutom 
handlar det om att inhemska marknader influeras och kontrolleras av 
marknadsföringsaktiviteter från andra länder (Doole & Lowe, 2004). Enligt 
Engdahl (2006) innebär internationell marknadsföring att oberoende av 
länder och gränser aktivt söka att identifiera behov, vilka kan tillgodoses 
med hänsyn till olika intressenters krav på skälig ersättning för deras 
medverkan vid produktion och marknadsföring av varor och tjänster. Jain 
(1996) säger att internationell marknadsföring handlar om utbyten över 
nationella gränser för att tillfredställa mänskliga behov och önskemål. 
Därmed är det viktigt för företag att kunna positionera sig rätt i förhållande 
till sina konkurrenter och för det behövs lämpliga försvarsstrategier som 
befinner sig på en global nivå (Jain, 1996).  

Skenbart har det blivit allt viktigare för både internationella och nationella 
företag att planera en fokuserad internationell marknadsföringsstrategi som 
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innebär att förstå marknaden som företaget vill träda in i eller redan agerar i. 
Innovation är en viktig konkurrensfaktor som måste beaktas och inte bara för 
företagets produkter/tjänster men även för marknadsföringsprocessen. Andra 
faktorer som bör beaktas är ett internationellt konkurrensfokus, en 
relationsstrategi och öppenhet för nytänkande. På så sätt kan 
konkurrensfördelar erhållas. (Doole & Lowe, 2004) 

Internationell marknadsföring är en strategi och ett synsätt som bör finnas 
inom alla företag i dagens läge för att de ska kunna konkurrera och överleva, 
då allt fler utländska företag etablerar sig på inhemska marknader och skapar 
en hårdare konkurrens. Vidare är internationell marknadsföring ett av 
verktygen som kan användas för att uppnå mål och förbättra företagets 
nuvarande position. Marknadsföringens grundläggande principer är 
fortfarande användbara men ur ett internationellt perspektiv bör hänsyn till 
globala förhållanden och omgivningar tas. (Czinkota & Ronkainen, 1995) 
Internationell marknadsföring kan bland annat hjälpa svenska företag i 
hemelektronik- och livsmedelsbranschen att utveckla ett bredare perspektiv 
på den globala marknaden som kan vara till hjälp för att förbättra deras 
ställning på den inhemska marknaden samt förstå den utländska 
konkurrensen bättre.  

Varje marknad skiljer sig från den andra i något avseende, vilket gör att 
företag bör hålla sig uppdaterade om marknaden som de agerar på. Det är 
speciellt viktigt när utländska företag träder in och försöker etablera sig på 
marknaden eftersom konkurrensen ökar. Därmed kan internationell 
marknadsföring vara ett sätt att agera på, eftersom företag ställs inför kravet 
att samla in, systematisera och analysera en betydligt större 
informationsmängd. (Engdahl, 1990) Inom internationell marknadsföring är 
framgångsfaktorn att kunna identifiera och förstå en ekonomisk, en kulturell 
och en politisk/legal omgivning samt hur företagets 
marknadsföringsstrategier påverkas av det i en global marknad (Doole & 
Lowe, 2004). 

3.3.1 Omgivningen 
 
Ett företags strategi och verksamhet kan påverkas direkt eller indirekt av 
omgivningstrender och händelser, därmed är det viktigt att identifiera trender 
och händelser genom en omgivningsanalys (Aaker, 2001). Alla 
marknadsaktiviteter förekommer med ekonomiska, kulturella, politisk/legala 
och andra omgivningar som ett företags strategier och policys måste 
relateras och anpassas till. Problemet med internationell marknadsföring till 
skillnad från inhemsk marknadsföring är att omgivningarna som 
konfronteras är mer omfattande, vilket kräver bland annat att företag lägger 
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ner mer tid och resurser för att analysera. Ett tillvägagångssätt för att 
undersöka omgivningar och anpassa företagets strategier till är att undersöka 
hur organisationen påverkas av olika omgivningar och hur företaget ska 
svara på effekterna. Dessutom måste alla omgivningsfaktorer granskas för 
att bedöma hur olika funktioner inom företaget kan påverkas. (Bennet, 1995)   
 
De företag som förstår förändringarna i den internationella omgivningen och 
utvecklar strategier som svarar på förändringar, är de företag som lyckas 
anpassa sig till och överlever globaliseringen. Den allt mer ökande 
globaliseringen som mer specifikt drivs av informationsteknologins 
utveckling, leder till att företag måste återundersöka deras ställning på 
marknaden och konkurrensen som råder. Företag som analyserar och 
identifierar sin ekonomiska, kulturella samt politisk/legala omgivning kan 
erhålla information om bland annat marknadstrender och efterfråga, vilket 
kan göra dem konkurrenskraftiga i en allt mer internationaliserad marknad. 
(Doole & Lowe, 2004)  
 
Ekonomisk omgivning 
Utsträckningen av den ekonomiska utvecklingen i ett land påverkar 
marknaden och affärsutvecklingen på marknaden generellt (Albaum, 
Strandskov & Duerr, 1998). Enligt Doole och Lowe (2004) är det av vikt för 
ett företag att förstå de ekonomiska trender som råder på marknaden samt 
kartlägga hur företagets marknadsstrategi påverkas. På så sätt kan ett företag 
utveckla lämpliga försvarsstrategier för att klara av konkurrensen (Doole & 
Lowe, 2004).  
 
Den ekonomiska omgivningen kan delas in i en makro- och mikroekonomi 
omgivning. En makroekonomisk omgivning beskriver den generella 
ekonomiska situationen i ett land och analyseras genom att företag använder 
sig av ekonomiska indikatorer som BNP per capita, graden av ekonomisk 
tillväxt, inflationen, arbetslösheten med mera. En mikroekonomisk 
omgivning handlar om en marknads ekonomiska omständigheter och 
analyseras genom att konkurrensen på marknaden undersöks. (Jain, 1996) 
 
Ett företag ska identifiera konkurrensen och undersöka företagets styrkor och 
svagheter i samband med konkurrensen (Jain, 1996). Även Bennet (1995) 
säger att nyckelfaktorn inom den ekonomiska omgivningen är att ta hänsyn 
till konkurrensen och mer specifikt dess natur och utsträckning i den 
marknad som företaget agerar inom. Enligt Jain (1996) är det bästa sättet för 
företag att undersöka konkurrensen genom att rita upp en demografisk profil 
av marknaden och konkurrenterna där finansiella situationer, problem, 
möjligheter och fördelar beaktas. Vidare är det även av vikt att ett företag 
beaktar marknadens tillväxt, möjligheter samt in och utgående aktörer 
(Bennet, 1995). De svenska företagen i hemelektronik- och 
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livsmedelsbranschen kan genom att analysera sin ekonomiska omgivning i 
förhållande till konkurrenterna erhålla indikationer om tillväxten och hur 
marknaden ser ut ur en ekonomisk synvinkel.  
 
Kulturell omgivning 
Kulturella omgivningen är en annan faktor som påverkar en marknads 
beteende. Kultur har många olika definitioner men en klassisk och 
vedertagen definition är Sir Edward Tylors (Jain, 1996, s.216) som säger att 
”Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, 
morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by 
individuals (members) of society.”  
 
Den kulturella omgivningen presenterar ett kollektivt ramverk av referenser 
genom vilka problem och frågeställningar tolkas. De fastställer hur 
symboler, ljud, bilder och beteenden är uppfattade av individer och påverkar 
samhället. (Doole & Lowe, 2004) Kultur är enligt Bennet (1995) något som 
delas av en grupp, något som individer får lära sig och är beroende av 
omgivningens omständigheter. Även Jain (1996) säger att kultur har tre 
egenskaper som handlar om något som delas, inlärs och relateras. Kulturella 
normer och sociala värderingar kan frekvent vara olika från länder till länder 
som ett företag agerar i (Bennet, 1995). Genom att analysera sin kulturella 
omgivning kan svenska företag i hemelektronik- och livsmedelsbranschen få 
mer kännedom och uppdatera sig om de kulturella trenderna som råder på 
marknaden och på så sätt kan de erhålla konkurrensfördelar.  
 
En kultur tillförser med normer för beteendet, vilket innebär att en köpares 
beteende och konsumtionsvanor påverkas i stor utsträckning av kulturen som 
råder. Vidare finns det även skillnader inom ett land när det gäller kultur. Ett 
exempel som tas upp av Albaum, Strandskov och Duerr (1998) är Spanien, 
där spanska katalaner har en annan kultur än resten av Spaniens befolkning. 
Det medför att annorlunda konsumtionsmönster utvecklas, vilket är viktigt 
att beakta vid internationell marknadsföring. (Albaum, Strandskov & Duerr, 
1998) Kulturen påverkas och förändras dessutom genom globaliseringen, 
vilket bidrar till att konsumenters behov och önskemål förändras (Jain, 
1996). Enligt Kotler et al (2005) behöver dock inte alla företag agera 
internationellt för att överleva, utan de kan agera lokalt då det är säkrare och 
mindre kostsamt.  
 
Politisk och Legal omgivning 
Den politiska och legala omgivningen påverkar i väldigt stor utsträckning 
företagens beteende och värderingar vid affärer (Albaum, Strandskov & 
Duerr, 1998). Politiska omgivningar påverkar den legala omgivningen i form 
av att nya lagar och regleringar träder i kraft. Därmed är det viktigt för 
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företag att beakta den politiska omgivningen eftersom den indirekt påverkar 
marknaden som företaget agerar i. (Bennet, 1995)   
 
Vidare påverkas inte ett företag endast av hemlandets lagar och regleringar 
utan även av de lagar och regleringar som finns på den internationella 
marknaden eftersom de påverkar företagets marknadsstrategier och 
marknadsföring. Därmed är det av vikt för företag att känna till och hålla sig 
uppdaterade för de lagar och regleringar som råder utanför de nationella 
gränserna. (Doole & Lowe, 2004) Exempelvis måste företag i Sverige i 
hemelektronik- och livsmedelsbranschen förutom att följa de svenska 
lagarna och regleringarna, även tag hänsyn till Europeiska Unionens lagar 
och regleringar.  
 
Mellan olika länder skiljer sig den politiska och legala omgivningen. En del 
länder är positivt inställda till att utländska företag träder in på marknaden 
medan andra är negativt inställda (Kotler et al, 2005). Statens generella 
filosofi gentemot affärer i landet och utländska affärer är något ett företag 
bör beakta. Exempelvis förespråkar konservativa regeringar mer 
privatisering medan socialistiska regeringar förespråkar mer offentlig sektor 
och statligt ägande. Det här kan påverka hur företagets affärer går på 
marknaden. (Bradley, 1995) Exempelvis i Sverige har vi övergått från 
Socialdemokraterna som förespråkade statligt ägande till Moderaterna som 
nu regerar och förespråkar för mer privatisering. Det är därför viktigt för 
företag i hemelektronik- och livsmedelsbranschen att beakta hur en sådan 
förändring påverkar dem och vilken nytta de kan dra av det. 
 
Figur 2.2 belyser en omgivningsanalys som ett företag i den svenska 
hemelektronik- och livsmedelsbranschen kan använda sig av för att hålla sig 
uppdaterad, både ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv. 
Analyserna kan bidra med information om trender, händelser och 
konkurrensen som råder på marknaden.   
 

Omgivningsanalys

Ekonomisk 
omgivning

Kulturell 
omgivning

Politisk/legal 
omgivning

 
Figur 2.2 Omgivningsanalys för svenska företag i hemelektronik- och 

livsmedelsbranschen: Del 1 av egen utvecklad modell. 
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3.4 Identifiering och val av konkurrensstrategier 
 
En strategi innebär att ett företag väljer att följa en generell riktlinje som 
genomsyrar hela organisationen för att på så sätt kunna vara 
konkurrenskraftig gentemot andra företag på marknaden (Bennet, 1995). 
Även Lekvall och Walhbin (1993) säger att en strategi handlar om hur ett 
företag ska gå tillväga för att verkställa sina målsättningar och skapa en 
tillräckligt stor konkurrenskraft. Vidare definierar en strategi de generella 
målen för ett företag och hjälper till med processen att erbjuda rätt 
produkter/tjänster till rätt marknad, det vill säga bidrar med lösningar i en 
konkurrerande värld. Fördelarna med att ha klara strategier i ett företag är att 
aktiviteter kan koordineras bättre, resursfördelning blir effektivare och det 
blir enklare för företaget att mäta och kontrollera sin verksamhet. (Bennet, 
1995) Ett företag finner nästan aldrig optimala åtgärder på första försöket då 
en marknadsmiljö är föränderlig. Det gäller att pröva sig fram och gå tillbaka 
för att finna den eller de strategier som passar bäst. (Lekvall & Wahlbin, 
1993) En kombination av konkurrensstrategier som stödjer ett företags 
huvudstrategi kan användas för att möjliggöra ett klarare underlag för beslut 
och agerande inom företagets marknad (Aaker, 2001).  
 
De valda strategierna är försvarsstrategier, internationella 
marknadsföringsstrategier och differentieringsstrategier som ska betraktas 
som stödjande konkurrensstrategier och ligger till grund för uppsatsens 
rekommendationer. Konkurrensstrategierna kan delas upp på kort- och 
långsikt, där försvarsstrategier kan vara ett kortsiktigt drag medan 
internationella marknadsföringsstrategier och differentieringsstrategier kan 
vara långsiktiga. Det är dock även viktigt för ett företag att kunna 
kommunicera, motivera och engagera berörda parter i affärsverksamheten 
för att de valda strategierna ska kunna vara framgångsrika (Lekvall & 
Wahlbin, 1993).  De svenska företagen i hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen kan vara konkurrenskraftiga genom att använda sig av 
försvarsstrategier, internationella marknadsföringsstrategier och 
differentieringsstrategier som kan vara stödjande konkurrensstrategier för 
deras huvudstrategi, på kort- och lång sikt.  

3.4.1 Försvarsstrategier  
 
Ett inhemskt företag kan konkurrera gentemot en internationell aktör genom 
att försvara sin marknadsposition, där företagets konkurrensfördelar ställs 
gentemot den internationella aktörens svagheter (Dawar & Frost, 1999). För 
att kunna konkurrera framgångsrikt och stå emot kontinuerliga 
konkurrensattacker i dagens internationaliserade marknader är det av stor 
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vikt för företag att använda sig av försvarsstrategier. Syftet med 
försvarsstrategier är att skydda företagets kundbas och försäkra att 
marknadsandelarna behålls. De används när konkurrensen ökar på en 
marknad eller när ett företag känner sig hotad från existerande eller 
potentiella aktörer på marknaden. (Drummond & Ensor, 2004) Även Roberts 
(2005) säger att försvarsstrategier är utvecklade för att ett företag ska kunna 
skydda sin position på marknaden mot andra företags intrång.  
 
Enligt Wu och Pangarkar (2006) finns det två sätt för inhemska företag att 
försvara sig. Det ena sättet är att svara med samma metod och försöka att 
överföra sina konkurrensfördelar och sitt koncept till andra marknader i 
andra länder. Det andra sättet är att bli en ”defender”, det vill säga bli en 
försvarare där företaget väljer att inte expandera utanför sin inhemska 
marknad utan försvarar sin position på marknaden. Två verkliga exempel på 
ovanstående strategier är biltillverkaren Skoda från Tjeckoslovakien och 
datatillverkaren Vist från Ryssland som fick oerhörd stor utländsk 
konkurrens på deras inhemska marknader efter kommunismens fall 1989. 
Skoda valde att bli internationella för att försvara sin verksamhet genom att 
sälja sig till Volkswagen. Å andra sidan valde Vist att inte expandera 
internationellt utan försvarade istället sin position på den ryska marknaden 
genom att bli mer serviceinriktad. (Wu & Pangarkar, 2006) Nedan 
presenteras sex olika typer av försvarsstrategier som företag kan använda sig 
av på kortsikt.  
 
Position Defence handlar om att ett företag ska försvara sin nuvarande 
position på marknaden och försöka att stå emot och stänga ut konkurrensen. 
Det kan göras genom att företaget tillförser produkten med mervärde och 
försöker att differentiera den genom att använda sig av företagets 
kompetenser och tillgångar. (Drummond & Ensor, 2004) Exempelvis Coca-
cola förnyar sig ständigt genom att lansera nya dryckprodukter och koncept 
för att hålla kvar sin marknadsposition som ledare (Kotler et al, 1999). Det 
handlar vidare om att sköta om sitt varumärke, sin service och sina 
distributionskanaler för att på så sätt förbättra dem i förhållande till 
konkurrenternas (Drummond & Ensor, 2004).  
 
Flank Defence handlar om att ett företag måste förutom att skydda sitt 
framgångsrika koncept även skydda sina svagheter med det. Anledningen är 
att företag kan attackeras av konkurrenter som utnyttjar deras svagheter. 
(Kotler et al, 2005) Därför måste företag identifiera sina svaga områden och 
kartlägga effekterna av en potentiell attack på kärnverksamheten. Dessutom 
är det viktigt att med säkerhet veta att svagheterna är hållbart försvarade. 
Exempelvis kan en livsmedelsåterförsäljare se sin svaghet i de frusna 
produkterna där de konkurrerar med en specialist inom det här området. För 
att kunna skydda sin svaghet på de frusna produkternas front kan de använda 
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sig av en lågkostnadsstrategi, där de frusna produkterna säljs billigare än 
konkurrenternas. (Drummond & Ensor, 2004)  
 
Pre-emptive Defence handlar om att slå till potentiella konkurrenter innan de 
hinner attackera marknaden. Syftet är att kartlägga och analysera deras 
handlingsplan och på så sätt dämpa ner potentiella konkurrenshot. 
(Drummond & Ensor, 2004) Ett företag kan försvara sig genom att agera i 
förtid och använda sig av ett förebyggande försvar (Kotler et al, 2005). Den 
här strategin involverar attackstrategier som exempelvis gerillaattack, där det 
handlar om att reducera priser eller öka marknadsföringsutgifter (Drummond 
& Ensor, 2004). 
 
Counter Defence handlar om att snabbt organisera ett motanfall när 
konkurrenterna attackerar. Däremot behövs inga motanfall om företaget har 
en stark försvarsposition. En stark försvarsposition kan till exempel vara en 
väletablerad märkeslojalitet, vilket gör att företaget inte påverkas av 
konkurrenternas underprisförsäljningar. (Drummond & Ensor, 2004) Enligt 
Kotler et al (1999) kan ett företag även använda sig av en motattack för att 
bättre hantera konkurrenternas attack och lansera en framgångsrik strategi. 
 
Mobile defence är en rörlig försvarsstrategi som involverar en flexibel och 
anpassningsbar respons. Det innebär att företaget har tillgång till att träda in 
på nya områden då hot och möjligheter har kartlagts och analyserats. Med 
andra ord handlar det om att utvidgas i sin nuvarande marknad eller att 
differentiera sig genom att erbjuda orelaterade aktiviteter för att försvara sin 
nuvarande marknadsposition. (Drummond & Ensor, 2004) Ett exempel är att 
inom hemelektronikbranschen erbjuds ofta orelaterade varor (exempel en 
cykel eller en mobiltelefon) vid köp av till exempel en digitalkamera eller en 
TV. Företag kan dessutom sträcka sig till nya marknader för att ha en bas för 
framtida försvar och attacker. På så sätt skiftar företag fokus från sina 
nuvarande produkter till konsumenternas behov. (Kotler et al, 1999)  
 
Contraction defence handlar om att dra in resurser från vissa verksamheter 
och endast fokusera på dem som är mest lönsamma, då ett företag agerar 
över flera marknader. På så sätt kan ett företag ägna sig mer åt att försvara 
kärnaktiviteter inom företaget. (Drummond & Ensor, 2004) Även Kotler et 
al (2005) säger att företag bör ge upp sina svagare positioner och 
koncentrera sina resurser på de starkare positionerna. 

3.4.2  Internationella marknadsföringsstrategier 
 
Internationella marknadsföringsstrategier som företag kan tillämpa för att 
komma ut och konkurrera på en internationell nivå är internationell 
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nischstrategi, globalstrategi, strategin för att träda in på marknaden och 
internationell produkt- och servicestrategi. De här strategierna används av 
internationella aktörer, därmed kan de likvärdigt användas av företag på 
inhemska marknader för att de på lång sikt ska kunna vara 
konkurrenskraftiga gentemot de utländska företagen som träder in på 
marknaden. (Doole & Lowe, 2004) 
 
Internationell nischstrategi handlar om att marknadsföra en differentierad 
produkt eller tjänst, vanligtvis till ett enda kundsegment. Det uppstår då ett 
företag är differentierat och konkurrenskraftigt inom en specifik marknad. 
(Doole & Lowe, 2004) Nischmarknader är i början relativt små men de har 
potential att utvecklas till stora marknader (Dalgic & Leeuw, 1994). Att 
nischa innebär att företag fokuserar på mindre delgrupper av människor som 
har liknande egenskaper och behov inom en marknad. De här delsegmenten 
karaktäriseras av att människor söker ett speciellt behov med en kombination 
av produkt/tjänst fördelar. (Kotler et al, 2005) Nischstrategin kan vara en 
strategi som kan hjälpa svenska företagen i hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen att differentiera sig från de utländska företagen.  
 
För att företag ska lyckas med att nischa sig måste deras produkt/tjänst skilja 
sig från konkurrenternas. Dessutom måste företaget ha en tydlig 
positionering, där konsumenterna känner igen produkten/tjänsten. (Doole & 
Lowe, 2004) Enligt Dalgic och Leeuw (1994) bör ett företag tänka på att 
förstå hållbara konkurrensfördelar med produkter inom specifika marknader 
när de ska nischa sig. Vidare gäller det att basera fördelarna på kunders 
långtidsintressen och omvandla dem till långtidsrelationer (Dalgic & Leeuw, 
1994). Andra faktorer som ett företag bör beakta vid en nischstrategi är att 
ha en god kännedom om segmentbehovet, ha ett separat fokus på produkten 
än konkurrenterna samt förse med höga nivåer av service (Doole & Lowe, 
2004). I och med att utländska företag har trätt in i hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen har konkurrensen för de svenska företagen inom de här 
branscherna ökat. De gäller för svenska företagen i hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen att finna sätt att differentiera sig från sina konkurrenter 
för att fortfarande hålla kvar sina marknadsandelar. 
 
Den globalastrategin handlar om att tänka globalt men agera lokalt, vilket 
innebär att företag ska balansera standardisering och anpassning till den 
situation som de befinner sig i. Några av aspekterna inom den globala 
strategin är att företag har lättare tillgång till olika marknader i samband med 
att de har blivit allt mer internationaliserade och marknadsmöjligheterna har 
ökat i och med att handeln mellan länder har ökat. Därmed spelar skillnader i 
produkter/tjänster en viktig roll vid konsumenternas val. (Doole & Lowe, 
2004)    
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Ett företag som ska använda sig av en globalstrategi ska ta hänsyn både till 
inhemska och utländska marknadsmöjligheter för att kunna agera likadant i 
båda marknaderna och kunna konkurrera med andra globala företag. För att 
företag ska lyckas agera globalt bör de fokusera på att utveckla globalt 
standardiserade produkter som är avancerade, funktionella, pålitliga och har 
ett bra pris. (Doole & Lowe, 2004) En globalstrategi kan hjälpa de svenska 
företagen i hemelektronik- och livsmedelsbranschen att agera lokalt men 
samtidigt vara uppdaterade om vad som händer globalt.   
 
Strategin för att träda in på marknaden handlar om att företag ska träda in 
på nya marknader för att expandera och öka sin försäljning. Det finns både 
fördelar och nackdelar med att träda in på nya marknader och det medför 
bland annat ekonomiska risker för företaget. Det finns flera olika sätt att 
träda in på nya marknader, ett exempel är att företag kan använda sig av 
agenter som känner till den nya marknaden. Ett annat sätt är att ingå i 
strategiska allianser genom joint ventures med liknande företag från andra 
länder som redan är etablerade på marknaden. Vilken metod som ska väljas 
beror på hur involverad företaget vill vara och hur mycket kontroll de vill ha 
över marknaden i förhållande till övervägandet av de finansiella riskerna och 
marknadsföringsriskerna. (Doole & Lowe, 2004) De svenska företagen i 
hemelektronik- och livsmedelsbranschen kan använda sig av allianser med 
andra företag för att på så sätt kunna följa trender och vara uppdaterade på 
en global nivå. Till exempel kan ett svenskt företag ingå i en allians med ett 
annat företag som sköter deras inköp på en internationell basis, det här 
medför att det svenska företaget får tillgång till produkter inom den globala 
marknaden. På så sätt håller sig företagen uppdaterade med de senaste 
trenderna och kan erhålla konkurrensfördelar i förhållande till sina 
konkurrenter.   
 
Internationell produkt- och servicestrategi utvecklas av de internationellt 
agerande företagen för att de ska kunna träda in på inhemska marknader. Det 
innebär att produkterna/tjänsterna blir standardiserade så att de effektivt kan 
erbjudas på marknaden. Det finns dock nackdelar med att produkter är 
standardiserade då de kan utsättas för plagiering och produktens möjlighet 
på marknaden kan förloras. En annan nackdel med standardiserade produkter 
är att andra företag kan utnyttja den möjligheten genom att erbjuda något 
extra och differentierat vilket kan göra dem mer konkurrenskraftiga. Det här 
kan de inhemska företagen utnyttja genom att erbjuda något mer än bara 
standardiserade produkter, vilket kan göra dem mer konkurrenskraftiga 
gentemot de utländska företagens utbud. De inhemska företagen kan även 
konkurrera genom att identifiera fördelar med sina produkter/tjänster och 
därefter jämföra det med de utländska företagens standardiserade 
produkter/tjänster, för att sedan differentiera deras produkter. (Doole & 
Lowe, 2004) De svenska företagen i hemelektronik- och 
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livsmedelsbranschen kan använda sig av den här typen av differentiering för 
att hålla sin position på marknaden och förbli konkurrenskraftiga.  
 
På marknader där produkter är relativt homogena världen runt och där 
produkterna inte skiljer sig från land till land bör de inhemska företagen söka 
att differentiera sig genom exempelvis att tillägga attribut kring produkten i 
form av relationer och service. Ett annat medel som inhemska företagen kan 
konkurrera med är värdet av deras varumärke och vad det står för. Genom att 
använda sig av varumärkets värde kan företagen positionera sig mer 
fördelaktigt gentemot de utländska aktörerna på den inhemska marknaden. 
(Doole & Lowe, 2004)  

3.4.3  Differentieringsstrategier 
 
Företag som vill vara unika på den marknad de agerar i ska använda sig av 
en differentieringsstrategi. Om företag lyckas att uppnå och kvarhålla en 
differentiering kommer de att vara ledande inom sin marknad. (Bradley, 
1995) En differentieringsstrategi uppstår när konsumenter anser att ett 
företags produkterbjudande skiljer sig från konkurrenterna och tillägger mer 
värde för dem. Ett företag kan differentiera sig genom till exempel extra 
service, kombination av olika produkter med mera. För att ett företag ska 
lyckas med sin differentieringsstrategi bör den generera kundvärde och vara 
svår att kopiera. Ett kundvärde genereras genom att företaget differentierar 
sig ur kundens perspektiv och inte ur företagets egna perspektiv, det vill säga 
tar hänsyn till kundens behov och önskemål. Därefter måste kunden uppfatta 
det mervärde som företaget ger dem. Ett företag lyckas med en 
differentieringsstrategi när kunderna uppfattar företaget och dess produkter 
som annorlunda och unika. (Aaker, 2001) 
 
Två typer av differentiering är service och relationer som företag kan 
bearbeta på långsikt för att differentiera sig och erhålla konkurrensfördelar. 
Den första typen innebär att differentiera sig bland konkurrenterna, genom 
att erhålla relativ överlägsenhet eller vara unik inom serviceaspekter. Den 
andra innebär att differentiera bland marknader, det vill säga bland kunderna 
genom att skapa närmare kontakt och goda relationer till dem. (Välikangas 
& Lehtinen, 1994)  
 
Service är en handling, en process och en prestation som tillförses av ett 
företag för att stödja och differentiera kärnprodukten från konkurrenternas 
produkter. En service kan vara påtaglig eller icke påtaglig. (Zeithaml, Bitner 
& Gremler, 2006) Exempel på en påtaglig service är när en väska erhålls 
utan extra kostnad vid köp av en mobiltelefon. Exempel på en icke påtaglig 
service är garantin och försäkringen som kan erhållas vid köp av en 
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mobiltelefon. Ett företag som omger sin försäljning med ökad service före, 
under och efter ett köp kommer att växa ifrån sina konkurrenter som inte gör 
det (Kotler et al, 2005). Välikangas och Lehtinen (1994) presenterar tre 
servicestrategier som ett företag kan differentiera sig med, vilka är allmän-, 
specialiserad- och skräddarssydd service. Syftet med en service är att ge 
företaget konkurrensfördelar som kan leda till att kunder anser att företagets 
service är mer speciell i förhållande till konkurrenterna (Välikangas & 
Lehtinen, 1994). 
 
Allmän service är standardiserad och riktar sig till kunder som inte önskar att 
betala något extra. Företag som använder den här typen av servicestrategi 
fokuserar på allmänna servicefunktioner och konkurrerar genom pris. 
Specialiserad service handlar om att ett företag ska utveckla kunskaper och 
resurser som medför en unik serviceprestation i förhållande till 
konkurrenternas. Skräddarsydd service innebär att företaget sätter noggrann 
fokus på ett kundbehov eller ett kundgruppsbehov genom att skräddarsy 
serviceerbjudandet ett steg längre. Servicen skräddarsys efter målkunderna 
och deras behov där en mer individualiserad service erbjuds. (Välikangas & 
Lehtinen, 1994) 
 
Specialiserad service är mer konkurrensinriktad medan skräddarsydd service 
fokuserar mer på relationen med kunder, där syftet är att öka kundernas 
lojalitet. Ett företag kan kombinera och använda alla strategiska 
differentieringstyper. Till exempel kan en allmän service användas som 
utgångspunkt och en specialiserad eller skräddarsydd service kan användas 
som ett tillägg för mervärde. (Välikangas & Lehtinen, 1994) Ett exempel på 
hur ett företag kan differentiera sig genom extra service är Nestlé i 
Frankrike. De differentierade sig genom att avgiftsfritt erbjuda mammor råd 
om barn från licensierade dietister. Det ledde till att Nestlés marknadsandelar 
inom babymatmarknaden ökade från 20 % till 30 % i början på 1990-talet. 
(Magrath, 1995) 
 
Relationsmarknadsföring syftar till att skapa konkurrensfördelar i 
marknader som är homogena och allt mer internationaliserade. Förvärvandet 
och kvarhållandet av kunder har de senaste åren blivit allt svårare då företag 
erbjuder likadana produkter i och med att de flesta tullbarriärerna har 
avskaffats. En hårdnande konkurrenssituation har lett till att företagen inte 
längre har råd att se kunder som en oändlig och förbrukningsbar resurs. 
(Little & Marandi, 2003) I dagens allt hårdare konkurrensmiljö är relationen 
till kunden ett sätt att differentiera sig från konkurrenterna. Det gäller för 
företag att skapa en lojal kundbas där de med tiden kan erhålla 
konkurrensfördelar. (Payne et al, 1995) 
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Om ett företag lyckas skapa en ”speciell relation” med kunden kan företaget 
erhålla lojalitet, vilket innebär att kunden återkommer till företaget. För att 
kunna erhålla lojala kunder måste företag skapa ett kundvärde hos kunderna. 
Kundvärdet är summeringen av alla de positiva effekter som en kund 
erhåller vid köp av en produkt/tjänst och det kan leda till 
kundtillfredsställelse. Vad principen går ut på är att större 
kundtillfredsställelse nivåer inte bara uppnås genom produkten/tjänsten utan 
även genom relationen till kunden. En relation medför in sin tur en närmare 
kontakt till kunden och på så sätt kan ett företag kvarhålla sina kunder med 
större sannolikhet. Det här kan även leda till att kunder kan förbli lojala mot 
företaget. Det vill säga relationsmarknadsföring kan användas som en 
strategi för att företag ska kunna vårda sina kunder så att de inte vänder sig 
till konkurrenterna. (Payne et al, 1995)   
 
Figur 2.3 behandlar de tre valda inriktningar för konkurrensstrategier, vilka 
kan användas av de svenska företagen i hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen på kort- och långsikt. Strategierna kan bidra med 
konkurrensfördelar då företag väljer och anpassar dem till sin verksamhet 
och den situation som råder. Därefter handlar det om att utvärdera de valda 
strategierna för att förbättra bristerna som kan ha uppstått.  
 

Utvärdering

Konkurrensstrategier

Försvarsstrategier

Internationella 
marknadsföringsstrategier

Differentieringsstrategier

 
 

Figur 2.3 Konkurrentanalys och utvärdering för svenska företag i 

hemelektronik- och livsmedelsbranschen: Del 2 av egen utvecklad modell. 
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3.5 Sammanfattning av teoretiska referensramen 
 
Globaliseringen och den ökande internationaliseringen av marknader världen 
över är ett resultat av bland annat allt friare handel, avskaffandet av 
tullbarriärer och informationsteknologins utveckling (Isaksson, 2006). Det 
har lett till att marknaderna blivit allt mer globala och homogena, där utbudet 
av varor och tjänster är liknande (Held, 2000). I samband med de globala 
och homogena marknaderna har det blivit lättare för företag att agera på en 
internationell nivå vilket har ökat konkurrensen på de inhemska 
marknaderna. Dessutom har globaliseringen medfört globala 
marknadsmöjligheter och globala marknadshot för företag. (Thoumrungroje 
& Tansuhaj, 2004) Sverige är ett av många länder i världen där de inhemska 
marknaderna blir allt mer internationaliserade och det är därför av vikt för 
svenska företag i hemelektronik- och livsmedelsbranschen att hålla sig 
uppdaterade om de möjligheter och hot som globaliseringen kan föra med 
sig till deras branscher.   
 
För att uppnå hållbar tillväxt på marknader som blir ökande globala eller för 
att överleva på inhemska marknader som alltmer attackeras av 
internationella aktörer, är det viktigt för företag att förstå internationell 
marknadsföring och ha klara konkurrensstrategier. Internationell 
marknadsföring är en strategi som handlar om att ett företag ska tänka och 
agera på en internationell nivå då inhemska marknader influeras och 
kontrolleras av trender och händelser som kommer från andra länder. (Doole 
& Lowe, 2004) Ett sätt att identifiera trender och händelser är att göra en 
omgivningsanalys där företag undersöker dess ekonomiska, kulturella, 
politiska och legala omgivning samt hur de ska svara på effekterna (Bennet, 
1995).  
 
Det räcker dock inte med att endast uppdatera sig och genomföra 
omgivningsanalyser, utan ett företag måste gå ett steg längre och bygga upp 
en kombination av stödjande konkurrensstrategier till sin huvudstrategi. Det 
här kan möjliggöra att företaget har ett klarare underlag för beslut och 
agerande inom sin marknad (Aaker, 2001). De stödjande 
konkurrensstrategierna är försvarsstrategier, internationella 
marknadsföringsstrategier och differentieringsstrategier. De kan hjälpa ett 
företag med att koordinera sina aktiviteter och konkurrera på ett effektivare 
sätt gentemot sina konkurrenter, men även gentemot sina potentiella 
konkurrenter. (Bennet, 1995) 
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Försvarsstrategiernas syfte är att skydda företagets kundbas och försäkra att 
marknadsandelarna behålls (Drummond & Ensor, 2004). Syftet med 
internationella marknadsföringsstrategier är att företag ska kunna vara 
konkurrenskraftiga på en internationell nivå (Doole & Lowe, 2004). En 
differentieringsstrategi kan användas av företag som vill vara unika och 
särskilja sig från sina konkurrenter på de marknader de agerar i (Bradley, 
1995).  
 
Figur 2.4 är en egen utvecklad modell som har utvecklats och konstruerats 
utifrån den teoretiska referensramen. Syftet med modellen är att ge en 
vägledande och övergripande bild om hur ett företag i den svenska 
hemelektronik- och livsmedelsbranschen kan vara konkurrenskraftigt 
gentemot utländska aktörer. Det innebär att varje företag får anpassa 
modellen och göra de val av konkurrensstrategier som lämpar sig bäst för 
deras verksamhet och den situation som råder.  
 
Modellen innehåller tre faser som företag bör ha i åtanke när de konkurrerar 
i en allt hårdare konkurrensmiljö. Fas 1 handlar om att identifiera och 
analysera omgivningen som företaget befinner sig i, både ur ett nationellt 
och ett internationellt perspektiv. Hänsyn tas till ekonomiska, kulturella och 
politisk/legala aspekter som kan påverka ett företag och dess möjligheter på 
marknaden. Genom att ständigt uppdatera sin omgivningsanalys kan företag 
vara steget före, vara uppdaterade och utveckla strategier för att vara 
konkurrenskraftiga. När ett företag har identifierat och analyserat sin 
omgivning bör de i Fas 2 välja stödjande konkurrensstrategier och därefter 
agera för att kunna stå emot konkurrensen och skydda sin marknadsposition. 
Slutligen, i Fas 3 bör ett företag stanna upp för att granska resultatet av sina 
handlingar och återkoppla utfallet för att se vad som gick bra och vad som 
kan förbättras.  
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Figur 2.4 Konkurrensmodell: Egen utvecklad modell som vägledning för 

svenska företag i hemelektronik- och livsmedelsbranschen.  
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4. Analys och resultat  
 
Analys- och resultatkapitlet inleds med en kort presentation om 
respondenterna och följs av intervjuernas resultat och analys.  Resultatet 

och analysen bygger på uppsatsens tre forskningsfrågor och har även som 
bakgrund den teoretiska referensramen, som handlar om internationell 

marknadsföring och olika konkurrensstrategier.    

 

4.1 Inledning till analys och resultat 
 
Empirin har samlats in genom besöks- och telefonintervjuer med fem olika 
respondenter. Två av respondenterna är från Svenskt Näringsliv i Stockholm, 
ytterligare två är från livsmedelsbranschen och den sista är från 
hemelektronikbranschen. Intervjuguiderna som har använts som underlag för 
intervjuerna återfinns som bilagor i slutet av uppsatsen. För att få ett mer 
tydligt och sammanhängande resultat har en del svar på intervjufrågorna 
sammanställts och kommer därför inte i samma ordning som i 
intervjuguiden. Dessutom återges en av respondenterna inte så frekvent i 
resultatet av den anledningen att denne inte kunde svara på alla frågor på 
grund av tidsbrist. Figur 4.1 åskådliggör hur analys och resultat kapitlet har 
genomförts. Respondenternas svar har kopplats till den teoretiska 
referensramen och utgör sedan riktningen för analysen som genomförts. 

Respondenter Teori Analys

 
Figur 4.1 Analysmetod, egen utvecklad modell  

 
Respondenterna från Svenskt Näringsliv i Stockholm är Joakim Bogdanoff 
(kommunikationsstrateg) och Fabian Wallen (nationalekonom). Svenskt 
Näringsliv är en svensk arbetsgivarorganisation som företräder företagare. 
Organisationen bildades i mars 2001 genom sammanslagning av Sveriges 
Industriförbund och Svenska Arbetsgivareföreningen. De arbetar för att 
förbättra villkoren för det privata näringslivet i Sverige. Svenskt Näringsliv 
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har idag 50 medlemsförbund som i sin tur representerar 55000 
medlemsföretag. (www.svensktnaringsliv.se, 2007) 

Respondenterna från livsmedelsbranschen är Jonas Gunnarsson 
(marknadsanalyschef på ICA) och Magnus Frisk (informationsansvarig på 
Coop Sverige). ICA är Nordens ledande köpmannakooperativ inom 
dagligvaruhandeln. Företaget grundades den 9 januari 1939 och är idag ett 
av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 300 egna och 
handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. (www.ica.se, 2007) 
Coop Norden är ett svenskt aktiebolag inom dagligvaruhandel som bildades 
1899 och ägs av konsumentkooperationen. Coop Sverige ingår i Coop 
Norden och driver butikskedjorna Coop Forum, Coop Bygg, Coop Extra, 
Coop Konsum och Coop Nära i Sverige. (www.coop.se, 2007) 
 
Respondenten från hemelektronikbranschen är Claudia Nilsson 
(informationsansvarig på SIBA). SIBA är en svensk detaljhandelkedja i 
hemelektronikbranschen som säljer kapitalvaror inom radio, TV, data, 
telefoni, kök och tvätt till såväl konsument- som företagsmarknaden. 
Företaget grundades 1951 av Folke Bengtsson och omfattar idag totalt 58 
elektronikvaruhus i Sverige, Danmark och Norge. (www.siba.se, 2007) 

4.2. Konsekvenser som utländska företags intrång 
medför i den svenska hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen 
 
Karaktärsdragen för hemelektronik- och livsmedelsbranschen 
Hemelektronikbranschen i Sverige domineras idag av fem huvudaktörer, 
vilka är SIBA, Elgiganten, Expert, OnOff och tyska Media Markt. Nilsson 
(SIBA) säger att hemelektronikbranschen är oerhört rörlig och att nya 
aktörer hela tiden träder in samtidigt som andra försvinner. 
Livsmedelsbranschen i Sverige domineras idag av fem huvudaktörer, vilka 
är ICA, Coop, Willys, danska Netto och tyska Lidl. Bogdanoff (Svenskt 
Näringsliv) säger att det är alldeles för få aktörer i hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen. Vidare säger han att ju fler aktörer det finns desto 
bättre för de inhemska aktörerna, då konkurrenspressen får dem ständigt att 
utveckla och förnya sig. Hemelektronik- och livsmedelsbranschen är två 
olika branscher där hemelektronik är en hög omsättningsbransch, där 
konsumenter vill ha det senaste inom tekniken. Däremot växer 
livsmedelsbranschen i en långsammare takt. Gunnarsson (ICA) säger att 
tillväxten i livsmedelsbranschen har varit ungefär 5-6 % per år, vilket är bra.  
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”Globalisering är något positivt och innebär att människor runt om i 

världen knyts närmare varandra, att kapital flyttas i betydligt högre 
utsträckning mellan olika länder och att information flyttas snabbare och 
effektivare mellan människor i olika länder.” (Fabian Wallen, Svenskt 
Näringsliv) 
 

”Globalisering och internationalisering är något oundvikligt men positivt 
både för företag och konsumenter.” (Jonas Gunnarsson, ICA) 
 
”Jag tror inte man kan säga att det är något positivt eller negativt utan 
konstatera att det existerar och att större konkurrens är bra ur 

konsumentens perspektiv. Det är någonting som företag måste förhålla sig 
till.” (Magnus Frisk, Coop) 
 
Ett internationellt beroende mellan länder ökar i samband med uppkomsten 
av en mer öppen världsekonomi, globaliseringen av konsumentintressen och 
konstruktionen av globalt elektroniska ”highways” (Doole & Lowe, 2004). 
Alla respondenter är överens om att globaliseringen och 
internationaliseringen av inhemska marknader är något som inte kan hindras. 
En del av respondenterna tycker att det är väldigt positivt både för företag 
och konsumenter medan en del är mindre positivt inställda till det. Det visar 
sig att globalisering och internationalisering har olika betydelser för olika 
människor, vilket leder till att olika synvinklar uppstår. Även Isaksson 
(2006) säger att globalisering är ett omstritt begrepp och har olika betydelser 
och innebörder för olika individer. Bogdanoff (Svenskt Näringsliv) säger 
vidare att de som är negativa gentemot globalisering är de som är rädda, 
vilket i längden bara kommer att skada och skapa problem. Enligt Beck 
(2000) är globalisering något som inte är begränsad till en lokal företeelse. 
Därmed anser vi att företag påverkas av globalisering och 
internationalisering oavsett om de vill det eller inte. Orsaken är att allt fler 
internationella aktörer träder in på inhemska marknader och på så sätt skapas 
en global marknad.  
 
De flesta respondenterna är positivt inställda till att marknader generellt blir 
allt mer internationaliserade. Alla respondenter är överens om att det skapas 
större konkurrens vilket medför ett större utvecklingstryck och 
framgångsrika koncept kan växa fram. Även när det gäller 
internationalisering av den svenska hemelektronik- och livsmedelsbranschen 
är de flesta respondenternas inställning positiv. Wallen (Svenskt Näringsliv) 
säger att det är två helt andra branscher idag än vad det var för bara 10 år 
sedan och att det växande utbudet och valfriheten är positiva effekter. 
Bogdanoff (Svenskt Näringsliv) säger att det finns ett större utbud idag än 
tidigare på hemelektronikbranschen och det existerar en större prispress. Å 
andra sidan säger han att livsmedelsbranschen inte har samma tryck från 
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utländska företag eftersom det är en mogen och överetablerad marknad. För 
att uppnå hållbar tillväxt på marknader som blir ökande globala eller för att 
överleva på inhemska marknader som alltmer attackeras av internationella 
aktörer, är det nödvändigt för företag att förstå internationell marknadsföring 
(Doole & Lowe, 2004). Eftersom den svenska hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen blir allt mer globaliserad och internationaliserad anser 
vi att internationell marknadsföring kan användas som ett hjälpmedel av de 
svenska företagen för att kunna konkurrera framgångsrikt på sin marknad.  
 
Konkurrensen och marknadsosäkerheten på de inhemska marknaderna har 
ökat då internationaliseringen har underlättat företagens inträde i olika 
geografiska marknader (Thoumrungroje & Tansuhaj, 2004). Enligt 
Gunnarsson (ICA) är internationalisering av livsmedelsbranschen något 
positivt så länge en lokal förankring finns och hänsyn tas till den lokala 
konsumentens preferenser. Alla företag enligt Kotler et al (2005) behöver 
inte agera på en internationell nivå för att överleva, utan de kan agera lokalt 
då det är säkrare. Vidare säger Gunnarsson (ICA) att det är spännande och 
nödvändigt att få in andra impulser som gör att ICA hela tiden måste förnya 
sig. Internationaliseringen får ICA att tänka ytterligare ett steg på vilken 
nisch konkurrenterna kommer att ta och därmed hålla sig ständigt 
uppdaterade för att förbli konkurrenskraftiga. Enligt Nilsson (SIBA) skapar 
internationalisering en större konkurrens i hemelektronikbranschen vilket 
medför en ökad prispress som självklart gynnar konsumenterna men ur 
SIBA:s synvinkel är det inte lika gynnsamt. Att svenska hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen internationaliseras ska inte ses som något negativt utan 
vi anser att utländska företag kan medföra ett konkurrenstryck som gör att de 
svenska företagen ständigt utvecklar och förnyar sig. Det kan i sin tur 
påverka deras resultat och tillväxt positivt i längden. 
 
Företag som agerar inom globala marknader möter en hård konkurrens då 
internationella företag träder in och kan erbjuda unika möjligheter till 
konsumenterna (Jain, 1996). Enligt Bogdanoff (Svenskt Näringsliv) finns det 
ett antal väletablerade aktörer i den svenska hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen som kan göra det svårt för utländska företag att träda 
in. Han säger även att det tidigare har funnits många lagar och regleringar 
vilket har lett till att utländska aktörer inte har lika stort intresse av att 
etablera sig i Sverige. Frisk (Coop) säger att de utländska aktörernas 
förutsättningar inte är så bra. Det här beror på att den svenska 
livsmedelsbranschen är en överetablerad och mogen marknad som skapar en 
väldigt tuff konkurrenssituation. Gunnarsson (ICA) å andra sidan säger att 
Lidl och Netto har lyckats relativt bra. Han poängterar dock att det svåra är 
att lokalisera och förstå vad den svenska konsumenten i livsmedelsbranschen 
vill ha, vilket ofta kan underskattas. Vi anser att Lidl och Netto i den svenska 
livsmedelsbranschen har bevisat att det inte alls är omöjligt att komma in 
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och konkurrera effektivt. När det gäller hemelektronikbranschen säger 
Nilsson (SIBA) att förutsättningarna för utländska företag är någorlunda bra 
men samtidigt är de svenska hemelektronikföretagen väletablerade, vilket 
kan göra det svårt för nya aktörer att vara framgångsrika i längden. Vi anser 
att de svenska företagen i hemelektronik- och livsmedelsbranschen inte bör 
underskatta de utländska företagens intrång och förutsättningar då 
marknader hela tiden förändras. Dessutom kan utländska företag komma 
med nya koncept och vara framgångsrika vilket kan hota de svenska 
företagens verksamhet.  
 
Möjligheter och hot som utländska företags intrång medför 
Globaliseringen medför globala marknadsmöjligheter och globala 
marknadshot för företag (Thoumrungroje & Tansuhaj, 2004). Vi anser att det 
är viktigt för företag som agerar på globala och internationella marknader att 
identifiera och analysera sina möjligheter och hot för att kunna agera på ett 
konkurrenskraftigt sätt. Bogdanoff (Svenskt Näringsliv) och Wallen 
(Svenskt Näringsliv) säger att i samband med att utländska aktörer träder in i 
den svenska hemelektronik- och livsmedelsbranschen kan företag utveckla 
nya lösningar och vara mer effektiva i samband med den ökande 
konkurrensen. Wallen (Svenskt Näringsliv) säger även att ITPS (institutet 
för tillväxtspolitiska studier) som är en statlig myndighet, har undersökt 
produktiviteten och effektiviteten inom utlandsägda företag och svenskägda 
företag. Det har visat att i snitt har utlandsägda företag större produktivitet, 
vilket därmed är en möjlighet för de svenskägda företagen att lära sig av de 
utländska företagen när det gäller produktivitets- och effektivitetsprocesser.  
 
Frisk (Coop) säger att utländska aktörers inträde i livsmedelsbranschen har 
skapat ett fokus för Coop när det gäller frågor kring kvalitet, ekologi, 
miljöfrågor och hälsa. Även Gunnarsson (ICA) säger att intrånget av 
utländska aktörer medförde en utmaning för ICA där de följde möjligheten 
att utveckla ett lågkostnadsalternativ (Euroshopper) och en hälsoprofil. 
Enligt oss har de globala marknadsmöjligheterna en positiv påverkan då de 
”tvingar” de svenska företagen i hemelektronik- och livsmedelsbranschen att 
ständigt uppdatera sig och utveckla ett bättre utbud. Det vill säga, företag vill 
alltid följa trender och händelser för att inneha det senaste, på så sätt följer 
de globala marknadsmöjligheter som existerar.  
 
Bogdanoff (Svenskt Näringsliv) säger att utländska företags intrång i den 
svenska hemelektronik- och livsmedelsbranschen kan medföra 
omstruktureringar inom branschen. Det kan i sin tur innebära ett hot för de 
inhemska aktörer som inte anpassar sig, hänger med i förändringen och 
beaktar konkurrensen. Frisk (Coop), Gunnarsson (ICA) och Nilsson (SIBA) 
säger att ett hot kan vara att de utländska företagen erbjuder nischar genom 
att erbjuda nya koncept och varumärken som de svenska företagen inte 
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erbjuder. Enligt oss gäller det för de svenska företagen i hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen att ständigt hålla sig uppdaterade om vad de utländska 
aktörerna erbjuder för att på så sätt kunna följa trender och händelser innan 
det är för sent. Även Engdahl (1990) säger att marknader förändras ständigt 
vilket gör att företag bör hålla sig uppdaterade om marknaden som de agerar 
på. Det är speciellt viktigt när utländska företag träder in och försöker 
etablera sig på marknaden eftersom konkurrensen ökar. Därmed kan 
internationell marknadsföring vara ett sätt att agera på, eftersom företag 
ställs inför kravet att samla in, systematisera och analysera en betydligt 
större informationsmängd. (Engdahl, 1990)  
 
Hemelektronik- och livsmedelsbranschen i framtiden 
När det gäller utländska aktörers intrång i den svenska hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen i framtiden säger Bogdanoff (Svenskt Näringsliv) och 
Wallen (Svenskt Näringsliv) att det kommer att finnas fler inhemska och 
utländska aktörer. Dessutom säger de att nya koncept kommer att växa fram 
och frambringa en hårdare och ökad konkurrens. Däremot säger Frisk 
(Coop) och Gunnarsson (ICA) att det länge har spekulerats om att de riktigt 
stora internationella livsmedelsaktörerna som exempelvis Tesco och 
Carrefour ska träda in i den svenska livsmedelsbranschen, men de tror inte 
att det kommer att hända. De menar att det idag finns en överetablering i den 
svenska livsmedelsbranschen vilket medför att den inte är attraktiv för stora 
livsmedelsaktörer att träda in på. Gunnarsson (ICA) säger även att 
expansionstrenderna för de stora livsmedelsaktörerna är till 
tillväxtmarknader som Asien och Latinamerika, eftersom det handlar mycket 
om return on investment, det vill säga får investerade pengar tillbaka. 
Dessutom nämner både Frisk (Coop) och Gunnarsson (ICA) att den svenska 
livsmedelsbranschen är relativt liten och mogen, därmed skulle det enda 
sättet för de stora aktörerna att träda in i livsmedelsbranschen vara att köpa 
upp en redan befintlig aktör.  
 
Framtidens möjligheter i hemelektronik- och livsmedelsbranschen är enligt 
respondenterna att företag ska nischa sig för att skapa och utveckla unika 
koncept samt expansionsmöjligheter till andra länder. Dalgic och Leeuw 
(1994) säger att nisch kan vara ett sätt att differentiera sig, där 
nischmarknader i början är relativt små men har potential att utvecklas till 
stora marknader. Hoten i framtiden enligt respondenterna är att stora aktörer 
träder in i den svenska hemelektronik- och livsmedelsbranschen, vilket 
kommer att medföra en väldigt tuff konkurrens. Vi anser att svenska företag 
i hemelektronik- och livsmedelsbranschen kan börja med att utveckla 
försvarsstrategier på kort sikt och sedan långsiktigt skapa en nisch för att stå 
emot den tuffa konkurrensen från utländska företags intrång i framtiden.  
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4.3 Svenska företags bemötande av utländska 
företags intrång i hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen 
 
Alla respondenter från hemelektronik- och livsmedelsbranschen säger att 
konkurrensen har blivit allt hårdare och att alla aktörer är utsatta. Dessutom 
säger respondenterna att alla konkurrenter har bra koll på varandra, vilket 
innebär att företag som gör misstag får ta de hårda konsekvenserna med det. 
Vi anser att de svenska företagen i hemelektronik- och livsmedelsbranschen 
bör ständigt uppdatera sig och komma med motdrag för att klara av den allt 
hårdare konkurrensen. Wu och Pangarkar (2006) nämner två faktorer som 
kan hjälpa inhemska företag att klara av internationell konkurrens, vilka är 
att alltid vara förberedda för anpassning och respons. Nilsson (SIBA) säger 
att konkurrensen från de utländska företagen har medfört att SIBA har 
tvingats sänka sina priser och sälja betydligt fler produkter för att kunna 
hålla marginalerna och lönsamheten på samma nivå som tidigare. 
Gunnarsson (ICA) säger att ICA har tvingats börja ta sina konkurrenter på 
mer allvar än tidigare, där de tar hänsyn till konkurrenternas prissättning och 
utbud samt gör researcharbeten både på befintliga och potentiella 
konkurrenter. Czinkota och Ronkainen (1995) säger att då allt fler utländska 
företag etablerar sig på inhemska marknader och skapar en hårdare 
konkurrens bör företag i dagens läge använda sig av en internationell 
marknadsföringsstrategi för att kunna konkurrera och överleva.  
 
”Det går inte att luta sig tillbaka i en bransch som hela tiden rör sig. 
Konkurrensen både från svenska och utländska företag ska behandlas med 

respekt.” (Claudia Nilsson, SIBA)  
 
Hur de svenska företagen agerar och bör agera idag och i framtiden  
På frågan om hur de svenska företagen i hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen bemöter utländska företags intrång svarar både Frisk 
(Coop) och Gunnarsson (ICA) att respektive företag har utvecklat ett 
lågprisalternativ som motdrag för de utländska konkurrenternas 
lågpriserbjudanden. Dessutom säger Frisk (Coop) att de konkurrerar 
gentemot Lidl och Netto genom ett större och bredare sortiment. 
Försvarsstrategier kan användas av företag för att kunna konkurrera och stå 
emot kontinuerliga konkurrensattacker i dagens internationaliserade 
marknader. Syftet är att skydda företagets kundbas och försäkra att 
marknadsandelarna behålls. De kan användas när konkurrensen ökar på en 
marknad eller när ett företag känner sig hotad från existerande eller 
potentiella aktörer. (Drummond & Ensor, 2004) För att kunna konkurrera 
framgångsrikt och stå emot kontinuerliga konkurrensattacker i dagens 
internationaliserade marknader anser vi att det är av vikt för företag att även 
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använda sig av försvarsstrategier. Syftet med försvarsstrategier är att skydda 
företagets position på marknaden. Även Roberts (2005) säger att 
försvarsstrategier kan användas av ett företag för att skydda sin position på 
marknaden mot intrång från andra företag.  
 
En opartisk syn gällande svenska företags bemötande av utländsk 
konkurrens i hemelektronik- och livsmedelsbranschen ges av Wallen 
(Svenskt Näringsliv) och Bogdanoff (Svenskt Näringsliv), då företag kan 
överskatta sitt bemötande på marknaden. Wallen (Svenskt Näringsliv) säger 
att de svenska företagen i hemelektronik- och livsmedelsbranschen bemöter 
den utländska konkurrensen på ett väldigt bra sätt, då de anpassar sig och är 
flexibla. Bogdanoff (Svenskt Näringsliv) säger att de svenska företagen i 
hemelektronikbranschen gör helt rätt i att sänka priserna och komma med 
motdrag genom att erbjuda ytterligare något i priset för exempelvis en TV. 
Drummond och Ensor (2004) säger att mobile defence är en rörlig 
försvarsstrategi som handlar om att utvidga sin nuvarande marknad eller att 
differentiera sig genom att erbjuda orelaterade aktiviteter för att försvara sin 
nuvarande marknadsposition. 
 
Till skillnad från hemelektronikbranschen anser Bogdanoff (Svenskt 
Näringsliv) att de svenska företagen i livsmedelsbranschen inte är lika aktiva 
med att svara på den utländska konkurrensen utan de tar det med ett axelryck 
och tänker att det säkert kommer att gå bra. Både Wallen (Svenskt 
Näringsliv) och Bogdanoff (Svenskt Näringsliv) säger att de svenska 
företagen i hemelektronik- och livsmedelsbranschen bör bemöta 
konkurrensen genom att först och främst acceptera att de utländska aktörerna 
alltid kommer att finnas, sedan bör de tänka på att komma med 
motdragserbjudanden och hålla priserna på en liknande nivå som sina 
konkurrenter. Vi anser att det gäller för de svenska hemelektronik- och 
livsmedelsföretagen att tänka globalt trots att de agerar lokalt. På så sätt tar 
de hänsyn till internationella men även till inhemska trender och händelser. I 
sin tur kan det här medföra att de svenska företagen är ett steg före 
konkurrenterna och inte blir överraskade av konkurrensen som uppstår.   
 
Det som är nödvändigt i framtiden för att ett företag i livsmedelsbranschen 
ska kunna överleva den ökande konkurrensen från utländska företag är enligt 
Frisk (Coop) att ha rätt utbud och rätt butiksläge. Dessutom säger han att det 
är viktigt med rena, välskötta och fräscha butiker samt att utveckla sitt 
sortiment efter kundernas efterfråga. Gunnarsson (ICA) å andra sidan 
poängterar att det är viktigt med en fungerande omvärldsanalys för att hela 
tiden hålla sig uppdaterad på vad konkurrenterna gör och är bra på. 
Dessutom säger han att det är viktigt att känna själva företaget och vara ärlig 
när det gäller ens egna svagheter och kunna förbättra dem. Flank Defence är 
en försvarsstrategi som handlar just om att skydda sina svagheter då 
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konkurrenter kan attackera dem (Kotler et al, 2005). Det gäller därför att 
identifiera och kartlägga sina svaga områden samt analysera effekterna av en 
potentiell attack på sina svagheter (Drummond & Ensor, 2004). Vi anser att 
försvarsstrategier kan bidra med motdrag och konkurrensfördelar på kort sikt 
för de svenska företagen i hemelektronik- och livsmedelsbranschen och på 
så sätt blir det svårare för utländska aktörer att etablera sig.  
 
Enligt Aaker (2001) är det viktigt att identifiera trender och händelser genom 
en omgivningsanalys eftersom ett företags strategi och verksamhet kan 
påverkas direkt eller indirekt av omgivningstrender och händelser. Genom 
att genomföra en omgivningsanalys kan ett företag prognostisera sina 
konkurrenters strategier och på så sätt kan företaget bygga upp lämpliga 
försvarsstrategier för att kunna förbli konkurrenskraftig i en 
internationaliserad marknad (Roberts, 2005). ICA, Coop och SIBA 
genomför omvärldsanalyser och trendbevakningar där konkurrenter 
kartläggs och informationen bearbetas för att användas som underlag till 
framtida beslut om agerande. 
 
Frisk (Coop) säger att de delar upp sin omvärldsanalys ur ett marknads- och 
ur ett företagsperspektiv. Marknadsperspektivet handlar om vad kunderna 
tycker om olika företag, varför de väljer att handla där med mera. 
Företagsperspektivet fokuserar på att kartlägga Coops konkurrenter genom 
att analysera vad de gör, vart de etablerar sig, hur det går ekonomiskt och 
vilka erbjudanden de har. Gunnarsson (ICA) säger att förutom 
genomförandet av omvärldsanalyser prenumererar ICA även på nyhetsbrev 
där olika byråer sammanfattar vad som händer på marknaden. Vi anser också 
att det är viktigt att genomföra omvärldsanalyser i en hårt konkurrerande 
marknadsomgivning eftersom de kan bidra med upptäckandet av nya sätt att 
vara konkurrenskraftig på marknaden. Dessutom kan de hjälpa företaget att 
förutspå konkurrenternas nästa steg på marknaden då ett företag känner till 
trenderna.  
 
Ekonomiska, kulturella och politisk/legala omgivningar 
Ett företags strategier och policys måste relateras och anpassas till 
marknadsaktiviteter som förekommer inom ekonomiska, kulturella, 
politisk/legala och andra omgivningar. Därefter bör alla omgivningsfaktorer 
granskas för att kartlägga och bedöma hur ett företag kan påverkas. (Bennet, 
1995) Enligt Albaum, Strandkov och Duerr (1998) påverkas marknaden och 
affärsutvecklingen generellt av ett lands ekonomiska utveckling. Wallen 
(Svenskt Näringsliv) säger att den låga inflationen har medfört en expansiv 
penningpolitik i Sverige som i sin tur gynnar både hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen då räntorna är låga och människor lånar mer pengar. 
Bogdanoff (Svenskt Näringsliv) säger att hemelektronikbranschen är mer 
konjunkturkänslig än livsmedelsbranschen eftersom livsmedel är ett måste i 
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en människas liv vilket hemelektronik inte är. Enligt Frisk (Coop) har 
högkonjunkturen påverkat deras bransch och försäljning positivt men å andra 
sidan är det tuff konkurrens som kan skapa problem med lönsamheten. 
Vidare säger han även att skatteåterbäringen har påverkat 
konsumtionsnivåerna då kunder har mer pengar att disponera. Gunnarsson 
(ICA) säger att högkonjunkturen har bland annat bidragit till att marknaden 
har växt under de senaste åren och att ICA har påverkats positivt av det då 
nya butiksetableringar har varit möjliga. Även Nilsson (SIBA) instämmer 
om att högkonjunkturen har haft en positiv effekt i hemelektronikbranschen.    
 
En annan faktor som påverkar en marknads beteende är den kulturella 
omgivningen (Jain, 1996). Även Albaum, Strandskov och Duerr (1998) 
säger att kulturella aspekter i ett land påverkar marknadens utformning. Ett 
lands kultur påverkas och förändras även genom globaliseringen, vilket 
bidrar till att konsumenters konsumtionsmönster, behov och önskemål 
förändras (Jain, 1996). Alla respondenter instämmer om att kulturella 
aspekter påverkar den svenska hemelektronik- och livsmedelsbranschen. 
Wallen (Svenskt Näringsliv) säger att ”tack vare den ökande globaliseringen 

kan kulturella förändringar bevittnas på den svenska hemelektronik- och 
livsmedelsbranschens utbud”. Kulturen påverkas och förändras genom 
globaliseringen, vilket bidrar till att konsumenters behov och önskemål 
förändras (Jain, 1996). Bogdanoff (Svenskt Näringsliv) säger även att den 
senaste trenden med matlagningsprogram på TV, till exempel Jamie Oliver, 
har medfört en påverkan på konsumenternas efterfrågan av livsmedel från 
andra matkulturer. Även Held (2000) nämner att ökad interaktion innebär att 
ekonomisk och social tillämpning för samman avlägsna kulturer och 
samhällen på en global nivå. Ett exempel är Hollywood filmer som visas 
världen över. Dessutom säger Bogdanoff (Svenskt Näringsliv) att ”svenskar 

är väldigt teknik galna vilket gör att de alltid efterfrågar det senaste inom 
teknikens värld”.  
 
Enligt Gunnarsson (ICA) är kulturella trender jätteviktiga att följa eftersom 
de speglar konsumenternas matvanor, till exempel reser svenska 
befolkningen väldigt mycket vilket gör att de tar del av andra matkulturer 
som även kan efterfrågas hemma i Sverige. Frisk (Coop) säger dessutom att 
en femtedel av den svenska befolkningen har någon form av 
invandrarbakgrund vilket medför att nya matvanor skapas i Sverige och 
annorlunda produkter efterfrågas. Vidare säger han att det är viktigt att 
erbjuda rätt sortiment till rätt område, exempelvis är Gustavskorv ett måste i 
Dalarna medan det inte alls efterfrågas i Skåne. Även Albaum, Strandskov 
och Duerr (1998) säger att det finns skillnader i kulturen inom ett land som 
måste tas hänsyn till, ett exempel är Spanien där spanska katalaner har en 
annan kultur än resten av Spaniens befolkning. Det medför att 
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konsumtionsmönstren är olika i olika delar av landet (Albaum, Strandskov 
och Duerr, 1998). 
 
Politiska omgivningar påverkar den legala omgivningen i form av att nya 
lagar och regleringar träder i kraft. Det är därför viktigt för företag att beakta 
den politiska omgivningen eftersom den indirekt påverkar marknaden som 
företaget agerar i. (Bennet, 1995) Bogdanoff (Svenskt Näringsliv) säger att i 
livsmedelsbranschen finns det strängare lagar och regler samt handelshinder 
som sätter stopp för att företagen ska kunna importera allt dem vill. Å andra 
sidan säger han att det inte finns lagar och handelshinder i 
hemelektronikbranschen, vilket innebär att företagen kan importera det 
mesta. Det är även lättare för utländska företag att träda in på marknaden. 
Wallen (Svenskt Näringsliv) säger att högt skattetryck är en politisk aspekt 
som gör att konsumtionspengar är mindre än i andra länder och dessutom 
ligger svenska konsumtionspriser 17-18 % över EU-snittet. Plan- och 
bygglovsrestriktioner från olika kommuner är ett annat exempel på en 
politisk/legal aspekt enligt Wallen (Svenskt Näringsliv) som kan hämma 
utvecklingen i den svenska hemelektronik- och livsmedelsbranschen.  
 
Vidare säger både Gunnarsson (ICA) och Frisk (Coop) att legala aspekter 
när det gäller klimat- och miljöfrågor är politiska aspekter som påverkar 
livsmedelsbranschen och företagens verksamheter. Den senaste tiden har 
trycket ökat från statsmakten, vilket har gjort att både ICA och Coop håller 
en regelbunden kontakt med myndigheter. Alla respondenter från 
hemelektronik- och livsmedelsbranschen säger att deras företag genomför 
olika omvärldsanalyser där hänsyn tas till bland annat ekonomiska, 
kulturella och politisk/legala aspekter. Doole och Lowe (2004) säger att 
företag som analyserar och identifierar sin ekonomiska, kulturella och 
politisk/legala omgivning kan erhålla information om bland annat 
marknadstrender och efterfråga, vilket kan göra dem konkurrenskraftiga i en 
allt mer internationaliserad marknad.  
 
Vi anser att de ekonomiska, kulturella och politisk/legala aspekterna kan 
både innebära möjligheter och restriktioner för de svenska företagen i 
hemelektronik- och livsmedelsbranschen. Därför är det viktigt att genomföra 
omgivningsanalyser för att kunna kartlägga vilka möjligheter och 
restriktioner ekonomiska, kulturella och politiskt/legala aspekter kan 
medföra. Exempelvis kan plan- och bygglovs regler hämma byggande av 
nya butiker för de svenska företagen i hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen, vilket i sin tur hämmar deras expansionsmöjligheter. 
Det här kan å andra sidan vara en möjlighet för de inhemska företagen då det 
blir svårt för de utländska företagen att etablera sig.  
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4.4 Faktorer som krävs för att vara 
konkurrenskraftig gentemot utländska företags 
intrång  
 
Enligt Wu och Pangarkar (2006) kan ett företag handskas med internationellt 
intrång på två sätt. Det ena sättet handlar om att svara med samma metod 
och försöka överföra sina konkurrensfördelar och sitt koncept till andra 
marknader i andra länder. Det andra sättet handlar om att bli en ”defender”, 
det vill säga att försvara sin position på marknaden. (Wu & Pangarkar, 2006) 
 
”Det är viktigt att lyssna på kunderna och ha i sitt sortiment det de 
efterfrågar om det nu till exempel är svenskt, ekologiskt, importerat, 

miljömärkt med mera.” (Magnus Frisk, Coop) 
 
”För att förbli konkurrenskraftig gentemot utländska företags intrång på sin 
marknad kan svenska företag ingå i allianser.” (Jonas Gunnarsson, ICA) 
 
”Analyserar man inte sin omvärld är det svårt att hålla sig uppdaterad och 
vara med på förändringar vilket leder till att konkurrenterna kan slå ut en 

från marknaden.” (Fabian Wallen, Svenskt Näringsliv) 
 
”Företag bör ha stora öron och ett öppet sinne för att uppmärksamma 

marknaden och se vad som händer för att tidigt kunna snappa upp trender 
och anpassa sig efter dem.” (Joakim Bogdanoff, Svenskt Näringsliv) 
 

Faktorer som bör beaktas för att klara av konkurrensen från utländska 
företags intrång i hemelektronik- och livsmedelsbranschen är enligt 
respondenterna att ständigt genomföra omvärldsanalyser, marknads- och 
konsumentundersökningar, ingå i allianser för att expandera och förbli 
konkurrenskraftig, vara anpassningsbar till marknadens förändringar och 
segmentera sin marknad för att kartlägga styrkor och svagheter samt 
möjligheter och hot. Doole och Lowe (2004) säger att faktorer som bör 
beaktas är ett internationellt konkurrensfokus, en relationsstrategi och 
öppenhet för nytänkande, på så sätt kan konkurrensfördelar erhållas. Vi 
anser att det är även viktigt att göra framtidsprognoser och se framtida 
mönster som skulle kunna vara tänkbara för vidareutveckling av företaget.  

Lekvall och Walhbin (1993) säger dessutom att olika försvars- och 
konkurrensstrategier är viktiga att beakta i en konkurrerande värld. Företag 
kan även använda sig av en differentieringsstrategi för att vara unika och 
konkurrenskraftiga på den marknad de agerar i (Bradley, 1995). Alla 
respondenter är eniga om att erbjuda ett bredare och annorlunda sortiment än 
konkurrenterna kan vara ett sätt att differentiera sig på. Ett annat sätt är att 
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satsa på låga priser. Även Roberts (2005) säger att företag kan använda sig 
av prisreduceringsstrategin som ett försvar till konkurrensen, men den 
strategin passar inte inom alla marknader och branscher. Därmed är det 
viktigt för företag att först analysera och bedöma sin situation innan beslut 
om strategier tas (Roberts, 2005). Kundkontakt och att erbjuda en bättre 
upplevelse i butikerna säger Gunnarsson (ICA) är ett annat sätt att 
differentiera sig på. Vi instämmer att butiksupplevelsen är en viktig faktor 
för en kund och kan vara ett sätt att konkurrera på. Gunnarsson (ICA) säger 
vidare att ICA har ingått i en inköpsallians med nederländska Ahold för att 
lättare få tillgång till internationella produkter och speciellt färskvaror. Även 
Doole och Lowe (2004) säger att ingå i allianser med liknande företag från 
andra länder kan vara ett bra sätt att försvara sig gentemot den ökande 
konkurrensen på den inhemska marknaden. Att ingå i allianser anser vi kan 
vara ett sätt att sakta men säkert börja sin expansion internationellt då 
alliansföretaget kan hjälpa till med distributionskanaler.  

 
Service är en annan faktor som respondenterna nämner. Vi anser att det är 
viktigt att ha en bra service som utmärker sig från konkurrenternas service. 
Enligt Roberts (2005) kan service vara ett sätt att skapa konkurrensfördelar, 
det vill säga att även om företagen erbjuder likadana produkter med likadana 
attribut och fördelar kan servicefaktorn vara det som kan differentiera ett 
företag. Claudia Nilsson (SIBA) säger att kompetensutveckling i butiker är 
viktigt för att kunna differentiera sig med bättre service. Vi anser att service i 
butiker är väldigt viktigt eftersom personalen är företagets ansikte utåt och 
dålig service kan leda till att kunder kan förloras. Vidare anser vi att bra 
hemsidor är en service, vilket ett företag måste tänka på eftersom kunder 
handlar allt mer via Internet, speciellt inom hemelektronik. Dessutom säger 
Bogdanoff (Svenskt Näringsliv) att svenska företag i hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen kan differentiera sig genom att försöka nischa sig och 
fokusera på det dem är bäst på. Vi anser dessutom att service är speciellt 
viktigt inom hemelektronikbranschen då produkterna är homogena och har 
sitt ursprung i Kina eller Japan. Därmed är det inte produkten som avgör 
valet utan det är servicen kring det som avgör från vilket företag kunden 
köper ifrån.   
 
Slutligen anser samtliga respondenter att relationer och service kommer att 
ha en allt större roll i framtiden, då konsumenternas krav och behov ökar i 
samband med att produkterna är mestadels homogena i hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen. Nilsson (SIBA) säger att de hela tiden försöker 
förbättra servicen gentemot deras kunder genom att underlätta deras val och 
köpprocesser. SIBA har en tjänst på sin hemsida där kunden kan boka en 
vara och få den undanlagd för avhämtning i det varuhus som kunden själv 
väljer, på så sätt sparar kunden tid och kostnader för frakten. Frisk (Coop) 
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säger att de har bildat en panel på Internet där de kan erhålla information om 
kundernas åsikter och på så sätt håller de en relation till kunderna. Om ett 
företag lyckas skapa en ”speciell relation” med kunden kan företaget erhålla 
lojalitet, vilket innebär att kunden återkommer till företaget (Little & 
Marandi).  
 
I dagens allt hårdare konkurrensmiljö är relationen till kunden ett sätt att 
differentiera sig från konkurrenterna (Payne et al, 1995). Vi anser att det 
gäller för företag i den svenska hemelektronik- och livsmedelsbranschen att 
skapa en lojal kundbas genom en kombination av service och en närmare 
relation till kunden för att med tiden kunna erhålla konkurrensfördelar. Om 
ett företag lyckas skapa en lojal kundbas blir det i sin tur svårare för de 
utländska företagen att ”sno” kunder från de inhemska företagen.    
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5. Slutsatser och rekommendationer   
 
I det här kapitlet presenteras uppsatsens slutsatser som vi  har kommit fram 
till efter att ha analyserat resultatet från intervjuerna. Dessutom innehåller 

kapitlet rekommendationer och förslag till vidare forskning. 

 

Uppsatsens problemformulering är att undersöka hur den svenska 
hemelektronik- och livsmedelsbranschen påverkas av utländska företags 
intrång, hur de svenska företagen bekämpar intrånget samt vad som krävs för 
att de ska vara konkurrenskraftiga gentemot de utländska företagen. 
Problemformuleringens tre forskningsfrågor är utgångspunkten för 
presentationen av slutsatserna.   
 

5.1 Konsekvenser som utländska företags intrång 
medför i den svenska hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen 
 
Studien visar att både hemelektronik- och livsmedelsbranschen har 
respektive fem aktörer som dominerar branschen. Av de fem aktörerna är två 
utländska aktörer som agerar på livsmedelsbranschen och en på 
hemelektronikbranschen.  
 
Konsekvensen av de utländska aktörernas intrång i den svenska 
hemelektronik- och livsmedelsbranschen är den ökande 
internationaliseringen och den hårdare konkurrensen. Den allt mer ökande 
internationaliseringen av marknader är en effekt av globaliseringen som inte 
går att undvikas. Därför anser vi att ett företag påverkas av 
internationaliseringen och globaliseringen oavsett om de vill det eller inte. 
Inställningen till den ökande internationaliseringen av hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen uppfattas både som något positivt och negativt. Det 
positiva är den större konkurrensen som medför ett större utvecklingstryck, 
där framgångsrika koncept kan växa fram. Det negativa är den ökande 
prispressen som skapas, vilket gör att företag måste anstränga sig dubbelt så 
mycket för att klara av sina resultatmål och marginaler. Globaliseringen och 
den ökande internationaliseringen i den svenska hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen kan dessutom leda till en bättre tillväxt för företagen då 
nya lösningar ”tvingas” fram.    
 
Andra konsekvenser förutom internationaliseringen och den hårdare 
konkurrensen i den svenska hemelektronik- och livsmedelsbranschen är de 
möjligheter och hot som de utländska företagen medför. Möjligheter som 



 

 

56 
 

 
 
 
 

utländska företag medför är nya lösningar på bättre effektivitets- och 
produktivitetsprocesser samt ett nytt fokus på marknaden som till exempel 
kvalitet och hälsa. En annan möjlighet som skapas i samband med de 
utländska företagens intrång är att de svenska företagen i hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen ständigt måste uppdatera sig och utveckla ett bättre och 
större utbud vilket kan göra dem mer konkurrenskraftiga. Hot som skapas av 
utländska företags intrång i den svenska hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen är att de kan medföra omstruktureringar i branschen, 
vilket kan vara ett hot för de företag som inte hänger med och anpassar sig i 
förändringen. Andra hot kan vara att de utländska företagen nischar sig inom 
områden som svenska företag inte har uppmärksammat. Möjligheter och hot 
kommer att alltid att finnas, det gäller för de svenska hemelektronik- och 
livsmedelsföretagen att vara uppmärksamma och dra fördelar av 
möjligheterna samtidigt som de beaktar hoten för att på så sätt kunna vara 
framgångsrika inom sin bransch.  
 
När det gäller hur det kommer att se ut i framtiden inom en period på tre till 
fem år i den svenska hemelektronik- och livsmedelsbranschen visar studien 
två olika synvinklar. Den ena synvinkeln tyder på att det kommer att finnas 
fler aktörer, både inhemska och utländska, i den svenska hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen, där nya och unika koncept förväntas att växa fram och 
skapa en ökad och hårdare konkurrens. Den andra synvinkeln tyder på att 
ingen stor förändring kommer att ske då svenska hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen är mogna och överetablerade branscher. En anledning 
är att de internationella aktörerna söker sig till tillväxtmarknader där de kan 
få ”return on investment”. Framtida möjligheter för de svenska 
hemelektronik- och livsmedelsföretagen kan vara nischning och expansion 
till andra länder. Framtida hot kan vara att stora internationella aktörer som 
exempelvis Tesco och Carrefour inom livsmedelsbranschen träder in och tar 
konkurrensen till en helt annan nivå än tidigare. Det kan innebära att svenska 
aktörer i hemelektronik- och livsmedelsbranschen som inte är förberedda på 
ett sådant intrång kan med tiden slås ut. Därför gäller det att ständigt 
genomföra omvärldsanalyser för att vara uppdaterad och skapa underlag för 
att bygga upp kortsiktiga och långsiktiga konkurrensstrategier.    
  

5.2 Svenska företags bemötande av utländska 
företags intrång i hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen 
 
Studien visar att svenska företag i hemelektronik- och livsmedelsbranschen 
utvecklar motdrag för att stå emot konkurrensen som de utländska företagens 
intrång medför. Ett motdrag är lågprisalternativet som utvecklats för att 
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matcha de utländska konkurrenternas lågpriserbjudanden samt ett större och 
bredare sortiment. Dessutom visar studien att de svenska företagen i 
hemelektronik- och livsmedelsbranschen bör bemöta konkurrensen genom 
att acceptera att de utländska företagen finns och kommer att finnas. Därmed 
gäller det för de svenska hemelektronik- och livsmedelsföretagen att 
analysera och kartlägga sina konkurrenter för att på så sätt kunna utveckla 
och anpassa försvarsstrategier för att vara konkurrenskraftig i sin bransch. 
För att i framtiden kunna vara konkurrenskraftig bör svenska hemelektronik- 
och livsmedelsföretag dessutom ha rätt utbud och rätt butiksläge. Det kan 
uppnås genom att ständiga omgivningsanalyser genomförs och att trender 
och händelser bevakas.  
 
Svenska företag visar sig genomföra omvärldsanalyser och trendbevakningar 
men det framkommer inte i studien hur och i vilken utsträckning 
informationen bearbetas och används. Ekonomiska, kulturella och 
politisk/legala aspekter visar sig påverka de svenska hemelektronik- och 
livsmedelsföretagen. När det gäller de ekonomiska aspekterna är det främst 
hög- och lågkonjunktur som påverkar företagens resultat och branschens 
tillväxt. Högkonjunkturen medför att fler butiksetableringar blir möjliga men 
å andra sidan kan det medföra ett hot för de existerande företagen då 
potentiella företag har möjlighet att träda in. Kulturella aspekter visar sig 
påverka konsumenters konsumtionsmönster, då de ändras genom till 
exempel mer resande till andra länder. Politisk/legala aspekter som påverkar 
de svenska företagen i hemelektronik- och livsmedelsbranschen är bland 
annat plan och bygglovs regler som både kan hämma och hjälpa de svenska 
aktörerna i hemelektronik- och livsmedelsbranschen. Det kan hämma genom 
att det är restriktioner på nya butiksetableringar men det kan hjälpa då det är 
svårare för utländska aktörer att träda in i branschen. Därmed är slutsatsen 
att de svenska företagen bör beakta dessa aspekter i sin omvärldsanalys för 
att kunna erhålla information om framtida beslut och agerande.  
 

5.3 Faktorer som krävs för att vara 
konkurrenskraftig gentemot utländska företags 
intrång  
 
Faktorer som krävs för att svenska hemelektronik- och livsmedelsföretag ska 
vara konkurrenskraftiga gentemot utländska företags intrång är 
konsumentundersökningar där det gäller att lyssna på kunderna och ta 
hänsyn till det dem efterfrågar. Att ingå i allianser och genomföra ständiga 
analyser av omvärlden för att tidigt snappa upp trender och händelser är 
andra faktorer som svenska företag i hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen kan beakta för att vara konkurrenskraftiga.  
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När det gäller på vilka sätt svenska hemelektronik- och livsmedelsföretagen 
kan differentiera sig från de utländska företagen visar studien att det krävs 
ett brett och annorlunda sortiment, där kunden har en större valmöjlighet och 
behöver inte vända sig till konkurrenterna. Andra sätt att differentiera sig på 
är genom att satsa på låga priser och vara mer service- och relationsinriktad. 
I och med internationaliseringen av den svenska hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen är även utbudet allt mer homogent. Därmed är service 
och relationer ett sätt för företag att differentiera sitt utbud från 
konkurrenterna. Dessutom visar studien att service och relationer kommer att 
ha en allt större roll i framtiden då kundernas krav och behov ökar i samband 
med att produkter och marknader blir allt mer homogena.   
 
Avslutningsvis visar det sig att utländska företagens intrång i den svenska 
hemelektronik- och livsmedelsbranschen inte kan hindras, i och med den allt 
ökande globaliseringen och internationaliseringen av världen. Därmed gäller 
det för de svenska företagen i hemelektronik- och livsmedelsbranschen att ha 
det i åtanke och arbeta samt agera utefter det.  

5.4 Rekommendationer 
 
Vår studie visar att det alltid kommer att finnas utländska aktörer i den 
svenska hemelektronik- och livsmedelsbranschen därför bör de svenska 
företagen fokusera på att skapa en internationell strategi där hänsyn till de 
globala marknaderna tas. En internationell strategi innebär inte att ett svenskt 
företag ska agera internationellt. Utan den kan bidra med ett perspektiv och 
information om hur de internationella aktörerna tänker och agerar. På sätt 
kan de svenska företagen vara förberedda på potentiella konkurrenters 
intrång.  
 
För att kunna genomföra ett internationellt tänkande kan de svenska 
företagen i hemelektronik- och livsmedelsbranschen börja med att kartlägga 
och analysera sin omvärld där ekonomiska, kulturella och politisk/legala 
omgivningar beaktas. Därefter kan olika kortsiktiga och långsiktiga 
konkurrensstrategier utvecklas för att vara förberedd mot existerande och 
potentiella konkurrenters drag. Exempelvis kan ett företag använda sig av 
försvarsstrategier som ett kortsiktigt drag som svar på konkurrensen. 
Dessutom kan företaget samtidigt utveckla långsiktiga drag i form av 
internationella marknadsstrategier eller differentieringsstrategier. Slutligen 
gäller det att utvärdera det som har hänt och vad som kan förbättras inför 
framtiden. Figur 5.1 återfinns i teorikapitlet (s.40) och ska ses som en 
vägledning och anpassas utefter företagets verksamhet och den situation som 
råder.  
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Fas 1
(Identifiera och analysera)

Fas 2
(Val och agerande)

Fas 3
(Granska och återkoppla)

 
Figur 5.1 Konkurrensmodell: Egen utvecklad modell som vägledning för 

svenska företag i hemelektronik- och livsmedelsbranschen.  
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5.5 Förslag till vidare forskning 
 
Förslag till vidare forskning kan vara att undersöka hur de svenska 
konsumenterna påverkas av globaliseringen och internationaliseringen. Ett 
annat förslag kan vara att undersöka hur den svenska arbetsmarknaden 
påverkas av svenska marknaders globalisering och internationalisering. 
Nedan följer förslag på problemformuleringar:  
 
- Vilken inställning har de svenska konsumenterna till varors ursprung? 

 
- Hur förhåller sig svenska konsumenter till att internationella företag träder 
in på de svenska marknaderna? 
 
- Vilka möjligheter och hot medför internationella företag för de svenska 
konsumenterna? 
 
- Hur påverkas den svenska arbetsmarknaden av internationella företags 
intrång? 
 
- Vilka möjligheter och hot medför internationella företag för den svenska 
arbetsmarknaden? 
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Bilagor 
 
Bilagorna består av tre olika utformade intervjuguider, där var och en är 
anpassad efter vem och från vilket företag och marknad personen som 
intervjuas befinner sig i.  

Intervjuguide 1 
Den här intervjuguiden är anpassad för personer som har kunskap och 
erfarenhet om hur de utländska företagens intrång påverkar den svenska 
hemelektronik- och livsmedelsbranschen ur en tredje parts syn.  
 
Konsekvenser som utländska företags intrång medför i den svenska 
hemelektronik- och livsmedelsbranschen 
 

1. Vad innebär globalisering/internationalisering för dig? 
2. Upplever du att det är något positivt eller negativt och varför? 
3. Vilken är din inställning till att marknader blir allt mer 

internationaliserade och globala? 
4. Hur tycker du att globaliseringen/internationaliseringen har påverkat 

den svenska hemelektronik- och livsmedelsbranschen? 
5. Hur många aktörer agerar i hemelektronik- och 

livsmedelsbranschen? 
6. Hur ser tillväxten ut i hemelektronik- och livsmedelsbranschen? 
7. Hur många utländska aktörer agerar i hemelektronik- och 

livsmedelsbranschen? 
8. Hur anser du att förutsättningarna är för de utländska företagen i den 

svenska hemelektronik- och livsmedelsbranschen? 
9. Vilka möjligheter anser du att utländska företags intrång medför för 

hemelektronik- och livsmedelsbranschen? 
10. Vilka hot anser du att utländska företags intrång medför för 

hemelektronik- och livsmedelsbranschen? 
11. Hur anser du att hemelektronik- och livsmedelsbranschen kommer 

att påverkas av utländska företags intrång i framtiden, inom en 
period på cirka 3-5 år?  

12. Vilka möjligheter anser du kommer att uppstå i framtiden till följd 
av att allt fler utländska företag etablerar sig i den svenska 
hemelektronik- och livsmedelsbranschen? 

13. Vilka hot anser du kommer att uppstå i framtiden till följd av att allt 
fler utländska företag etablerar sig i den svenska hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen?  
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Svenska företags bemötande av utländska företags intrång i 
hemelektronik- och livsmedelsbranschen 
 

14. Anser du att utländsk konkurrens i den svenska hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen är något positivt eller negativt, varför? 

15. Hur tycker du att de svenska företagen i hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen bemöter den utländska konkurrensen? 

16. Hur anser du att de svenska företagen i hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen bör bemöta konkurrensen? 

17. Vilken betydelse och påverkan anser du att ekonomiska aspekter har 
för den svenska hemelektronik- och livsmedelsbranschen? 

18. Vilken betydelse och påverkan anser du att kulturella aspekter har 
för den svenska hemelektronik- och livsmedelsbranschen? 

19. Vilken betydelse och påverkan anser du att politiska och legala 
aspekter har för den svenska hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen? 

 
Faktorer som krävs för att vara konkurrenskraftig gentemot utländska 
företags intrång 
 

20. Vad bör svenska företag i hemelektronik- och livsmedelsbranschen 
beakta för att klara av konkurrensen från utländska företags intrång? 

21. På vilket/vilka sätt anser du att svenska företag i hemelektronik- och 
livsmedelsbranschen kan differentiera sig från de utländska 
företagen? 

22. Vilka faktorer är nödvändiga för att bemöta utländsk konkurrens och 
dess effekter? 

23. Vilken roll anser du att relationer och service kommer att ha i 
framtiden? 
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Intervjuguide 2 
Den här intervjuguiden är anpassad för företag inom 
hemelektronikbranschen. 
 
Konsekvenser som utländska företags intrång medför i den svenska 
hemelektronikbranschen 
 

1. Vad innebär globalisering/internationalisering för dig/ditt företag? 
2. Upplever du att det är något positivt eller negativt och varför? 
3. Vilken är din inställning till att marknader blir allt mer 

internationaliserade och globala? 
4. Hur tycker du att globaliseringen/internationaliseringen har påverkat 

den svenska hemelektronikbranschen? 
5. Hur många aktörer agerar i hemelektronikbranschen? 
6. Hur ser tillväxten ut i hemelektronikbranschen? 
7. Hur många utländska aktörer agerar i hemelektronikbranschen? 
8. Hur anser du att förutsättningarna är för de utländska företagen i den 

svenska hemelektronikbranschen? 
9. Har ni erhållit fler eller färre marknadsandelar efter de utländska 

företagens intrång? 
10. Vilka möjligheter anser du att utländska företags intrång medför för 

hemelektronikbranschen? 
11. Vilka hot anser du att utländska företags intrång medför för 

hemelektronikbranschen? 
12. Hur anser du att hemelektronikbranschen kommer att påverkas av 

utländska företags intrång i framtiden, inom en period på cirka 3-5 
år?  

13. Vilka möjligheter anser du kommer att uppstå i framtiden till följd 
av att allt fler utländska företag etablerar sig i 
hemelektronikbranschen? 

14. Vilka hot anser du kommer att uppstå i framtiden till följd av att allt 
fler utländska företag etablerar sig i hemelektronikbranschen?  

 
Svenska företags bemötande av utländska företags intrång i 
hemelektronikbranschen 
 

15. Hur påverkas ert företag av de utländska företagens intrång i den 
svenska hemelektronikbranschen? 

16. Anser du att det är något positivt eller negativt och varför? 
17. Hur ser konkurrensen ut i den svenska hemelektronikbranschen? 
18. Hur agerar ni för att bemöta konkurrensen från utländska företag i er 

bransch? 
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19. Vilka åtgärder anser du är nödvändiga för ert företag för att i 
framtiden kunna överleva den ökande konkurrensen från utländska 
företag? 

20. Hur kartlägger ni era konkurrenter i hemelektronikbranschen (vilka 
analyser använder ni er av)? 

21. Vilken betydelse och påverkan anser du att ekonomiska aspekter har 
för den svenska hemelektronikbranschen? 

22. Vilken betydelse och påverkan anser du att kulturella aspekter har 
för den svenska hemelektronikbranschen? 

23. Vilken betydelse och påverkan anser du att politiska och legala 
aspekter har för den svenska hemelektronikbranschen? 

24. Gör ni olika ekonomiska, kulturella och politiska/legala analyser på 
ert företag? I så fall hur och i vilket syfte använder ni analyserna?  

 
Faktorer som krävs för att vara konkurrenskraftig gentemot utländska 
företags intrång 
 

25. Vilka faktorer bör svenska företag inom hemelektronikbranschen 
beakta för att klara av konkurrensen från utländska företags intrång? 

26. På vilket/vilka sätt anser du att svenska företag i 
hemelektronikbranschen kan differentiera sig från de utländska 
företagen? 

27. Vilken roll anser du att relationer och service kommer att ha i 
framtiden? 
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Intervjuguide 3 
Den här intervjuguiden är anpassad för företag inom livsmedelsbranschen. 
 
Konsekvenser som utländska företags intrång medför i den svenska 
livsmedelsbranschen 
 

1. Vad innebär globalisering/internationalisering för dig/ditt företag? 
2. Upplever du att det är något positivt eller negativt och varför? 
3. Vilken är din inställning till att marknader blir allt mer 

internationaliserade och globala? 
4. Hur tycker du att globaliseringen/internationaliseringen har påverkat 

den svenska livsmedelsbranschen? 
5. Hur många aktörer agerar i livsmedelsbranschen? 
6. Hur ser tillväxten ut i livsmedelsbranschen? 
7. Hur många utländska aktörer agerar i livsmedelsbranschen? 
8. Hur anser du att förutsättningarna är för de utländska företagen i den 

svenska livsmedelsbranschen? 
9. Har ni erhållit fler eller färre marknadsandelar efter de utländska 

företagens intrång? 
10. Vilka möjligheter anser du att utländska företags intrång medför för 

livsmedelsbranschen? 
11. Vilka hot anser du att utländska företags intrång medför för 

livsmedelsbranschen? 
12. Hur anser du att livsmedelsbranschen kommer att påverkas av 

utländska företags intrång i framtiden, inom en period på cirka 3-5 
år?  

13. Vilka möjligheter anser du kommer att uppstå i framtiden till följd 
av att allt fler utländska företag etablerar sig i livsmedelsbranschen? 

14. Vilka hot anser du kommer att uppstå i framtiden till följd av att allt 
fler utländska företag etablerar sig i livsmedelsbranschen?  

 
Svenska företags bemötande av utländska företags intrång i 
livsmedelsbranschen 
 

15. Hur påverkas ert företag av de utländska företagens intrång i den 
svenska livsmedelsbranschen? 

16. Anser du att det är något positivt eller negativt och varför? 
17. Hur ser konkurrensen ut i den svenska livsmedelsbranschen? 
18. Hur agerar ni för att bemöta konkurrensen från utländska företag i er 

bransch? 
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19. Vilka åtgärder anser du är nödvändiga för ert företag för att i 
framtiden kunna överleva den ökande konkurrensen från utländska 
företag? 

20. Hur kartlägger ni era konkurrenter i livsmedelsbranschen (vilka 
analyser använder ni er av)? 

21. Vilken betydelse och påverkan anser du att ekonomiska aspekter har 
för den svenska livsmedelsbranschen? 

22. Vilken betydelse och påverkan anser du att kulturella aspekter har 
för den svenska livsmedelsbranschen? 

23. Vilken betydelse och påverkan anser du att politiska och legala 
aspekter har för den svenska livsmedelsbranschen? 

24. Gör ni olika ekonomiska, kulturella och politiska/legala analyser på 
ert företag? I så fall hur och i vilket syfte använder ni analyserna?  

 
Faktorer som krävs för att vara konkurrenskraftig gentemot utländska 
företags intrång 
 

25. Vilka faktorer bör svenska företag inom livsmedelsbranschen beakta 
för att klara av konkurrensen från utländska företags intrång? 

26. På vilket/vilka sätt anser du att svenska företag i 
livsmedelsbranschen kan differentiera sig från de utländska 
företagen? 

27. Vilken roll anser du att relationer och service kommer att ha i 
framtiden?  
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Högskolan i Borås 
 
 
 
Högskolan i Borås bildades i samband 
med högskolereformen 1977. 
Högskolans textila utbildningar har dock 
sitt ursprung redan i den Tekniska 
Väfskolan från 1866. 
 
Idag är Högskolan i Borås en nationell 
högskola med studenter från hela 
landet. Högskolan i Borås ger 
utbildningar inom följande 
ämnesområden; biblioteks- och 
informationsvetenskap, textil, teknik, 
barn- och ungdomspedagogik samt 
data/informatik och ekonomi.  
 
Forskning och utvecklingsarbete är en 
expanderande del av högskolans 
verksamhet. En viktig del i detta arbete 
är en nära samverkan med företag, 
statliga myndigheter och kommuner 
både i Sverige och utomlands. 
 

Institutionen för data- och  
affärsvetenskap 

 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger utbildningar inom 
följande två områden: ekonomi och 
informatik. Samverkan mellan 
institutionens ämnen har lett till unika 
utbildningsprogram, i första hand 
magisterutbildningar som bygger på 
ämneskombinationen informatik och 
företagsekonomi.  
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger följande 
utbildningar: Civilekonomutbildning 
120/160 poäng, Dataekonomutbildning 
120/160 poäng, Systemarkitektur-
utbildning 120/160 poäng, 
Systemvetarutbildning 120/160 poäng. 
Fastighetsmäklarutbildning 80 poäng, 
Event Management 80 poäng, 
Magisterutbildning i entreprenörsskap 
och affärsdesign, Magisterutbildning i 
direktmarknadsföring 121-160 poäng 
Kandidat-/magister-utbildning i 
företagsekonomi 81-120/160 poäng 
samt Kandidat-/magister-utbildning i 
informatik 81-120/160 poäng 
 
Därutöver erbjuder institutionen 
fristående kurser ekonomi, juridik och 
informatik.  

 
 

 
För mer information: 

Högskolan i Borås 
501 90 Borås 

Tel 033-435 40 00 
Fax 033-435 40 03 
E-post: Info@hb.se 

Internet: http://www.hb.se 


