
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Företagsekonomiska institutionen   Kandidatuppsats 
EKONOMIHÖGSKOLAN VID   Januari 2006  
LUNDS UNIVERSITET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hur MNC: s kan skapa konkurrenskraftig tillväxt i 

mogna branscher 
 
–  
 

En kvalitativ fallstudie av Procter & Gamble 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Handledare Författare 

         Gösta Wijk                                                                        Roy Forsberg 
                Philip Hansson 
 



Hur MNC:s kan skapa konkurrenskraftig tillväxt i mogna branscher 

   
 
 
 

2 

 
Sammanfattning 

 
 
Titel Hur MNC: s kan skapa konkurrenskraftig tillväxt i mogna branscher 
 
Författare Roy Forsberg, Philip Hansson 
 
Seminariedatum 2006-01-17 
 
Handledare  Gösta Wijk 
 
Nivå Kandidatuppsats 
 
Problemställning Vilka strategiska val är avgörande för långsiktig tillväxt för ett Multi 

National Corporation (MNC) i en mogen bransch? 
Hur kan resursbaserade strategiska val skapa konkurrenskraftig tillväxt 
för ett MNC?  
  

Syfte Att visa på hur MNC: s i en mogen bransch kan skapa lönsam 
långsiktig tillväxt genom strategiska val utifrån ett mer resursbaserat 
perspektiv  

 
Metod Studien utgår från en explorativ studie med en kvalitativ fallstudie med 

djupintervjuer som primär datainsamlingsmetod.    
 
Slutsatser Ett företags uppsättning av resurser och förmågor är alltid unik. Genom 

att utgå från dessa resurser och förmågor vid de strategiska valen och 
sedan applicera dessa där lönsamhetspotentialen är störst skapas ett 
finansiellt utrymme som sedermera ligger till grund för en långsiktig 
och konkurrenskraftig tillväxt. Det är dock viktigt att resurserna klarar 
Barneys VRIO-test för att en sådan strategi skall fungera.   

 
Nyckelord Strategiska val – Resursbaserad teori – Tillväxt – Lönsamhet - 

Konkurrensfördel 
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Abstract 
 
 
Title  How MNC:s can create competitive growth in mature markets 
 
Authors  Roy Forsberg Philip Hansson 
 
Seminar date 2006-01-17 
 
Advisor  Ek. Dr Gösta Wijk 
 
Course  Bachelor thesis in business administration – 10 swedish credits  

(15 ECTS) 
 

Purpose To show how a MNC in a mature market, through a more 
resourcebased perspective, can create a profitable longterm growth  

 
Presentation of problem Which strategic choices for a Multi National Corporation (MNC) 

are conclusive for longterm growth in a mature market? 
In which way can resourcebased strategic choices create 
competitive growth for a MNC?  

 
Methodology The thesis emenates from an exploritive approach with a 

qualitative case study with personal interviews as a primare source 
of methodology. 

 
Conslusions A company’s set of resources and capabilities are always unique. 

Emenating from this set of resources and capabilites at the 
strategic choice making progress and apply them to areas where 
the potential of profitability is the highest, will create a financial 
space which later on can create longterm and competitive growth.  
For this strategic approach to be successful it is of great 
importance that these resources and capabilities succeed Barny’s 
VRIO model.  

 
Key words Strategic choice – Resource based theory – Growth – Competitive 

Advantage - Profitability 
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Företagspresentation 
 
1987 utsåg Fortune, Procter & Gamble (P&G) till världens näst äldsta företag bland de 50 
största företagen. P&G bildades 1837 av William Procter och James Gamble (P&G). Vad som 
sedermera skulle komma att bli ett av världens största konsumentvaruföretag var initialt ett 
företag som tillverkade och sålde tvål och ljus.  
 
P&G har idag 98 000 anställda i 80 länder, försäljning i 160 länder och dagligen konsumerar 
5miljarder människor företagets produkter. P&G utgörs av ungefär 300 olika varumärken där 
namn som Ariel, Pampers, Pringles och Gillette ingår. 1980 uppgick försäljningen till $10 
miljarder, 1993 var den $30 miljarder. 2005 kommer den att uppgå till strax över $50 
miljarder. Bakom den extrema försäljningsökningen står ett antal företagsförvärv och 
organisk tillväxt. 1985 förvärvades Vicks, 1987 Blendax (tandkräm) och 1991 MaxFactor. 
2005 förvärvades Gillette för $57 miljarder, vilket är det största förvärv P&G gjort.   
 
Många ser P&G som ett marknadsföringsföretag, vilket inte är en helt korrekt bild av 
företaget. P&G lägger ner ofantliga resurser på innovation och teknologisk utveckling för att 
kunna tillverka och leverera kvalitetsprodukter till marknaden. 2003 hade P&G 7200 forskare 
och en FoU budget på $1,6 miljarder. Nyligen introducerade P&G det nya arbetskonceptet, 
Connect + Develop, (C&D). Innebörden av detta är att P&G utkontrakterar en del av den 
interna forskning och utvecklingen på externa aktörer. Genom detta hoppas företaget på att 
tillverka de produkter som möter kundernas förväntningar i form av kostnader och prestanda.    
 
P&G har på senare år mött en allt hårdare konkurrens på konsumentvarumarknaden. Den 
hårda konkurrensen har lett till mindre marginaler varför företaget nu har påbörjat en 
omfattande ompositionering till mer lönsamma branscher och marknader. P&G är idag aktivt 
inom fem stora områden, barn & familj, hem & textil, hälsoprodukter, skönhetsprodukter och 
tilltugg. 1999 utgjorde skönhet och hälsoprodukter 36 procent av företagets totala 
varumärkesportfölj. 2006 kommer denna siffra vara strax över 50 procent.    
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- INLEDNING - 
 
 

Kapitlet inleds med en beskrivning av bakgrunden och motivering till val av uppsatsämne 
vilken följs av en problemdiskussion som mynnar ut i en problemställning och en förklaring 
av uppsatsens syfte. Därefter följer en beskrivning av de avgränsningar som gjorts samt vilken 
målgrupp uppsatsen har. Kapitlet avslutas med en förklaring över uppsatsens disposition.  
 
 

 

 

1.1 Bakgrund 
Våren 1995 utnämnde P&Gs styrelse John E Pepper till företagets nya VD. Pepper efterträdde 
den avgående VD: n, Ed Artz, som gick i pension.  Samtidigt tillsattes Durk I Jager som 
företagets första verksamhetschef. Båda hade tidigare varit med i toppen för företaget och 
varit mycket involverade i företagets mest betydelsefulla strategiska val och beslut sedan 
1990- talets början. 
 
Primärt arbetade John E Pepper med att planera hur tillväxt skulle skapas inom skönhets- och 
hälsovård samt feminine protection. Sekundärt arbetade Pepper med att få till stånd ett antal 
interna förändringar som hur företaget närmade och utförde sina aktiviteter. Han skapade en 
ny informell dress code där tonvikten låg på att skapa en mer avslappnad atmosfär, samt 
uppmuntrade starkt till Customer Business Development, (CBD) initiativet, hur P&G 
utvecklar nya huvudprodukter och varumärken. Durk I Jager å andra sidan koncentrerade sig 
på tre stora prioriteringar: att öka innovationstempot, finna nya vägar för tillväxt och förbättra 
den totala leveranskostnaden. 
 
Organisation 2005 
När John E Pepper tillsattes 1995 var ambitionen att behålla den historiska tillväxttakten. 
Målsättningen för att nå denna ambition var att försäljningen skulle dubbleras till $70 
miljarder år 2005. För att detta skulle kunna realiseras insåg John E Pepper och Durk I Jager 
att det skulle krävas mer än bara uppköp av nya varumärken, företag och 
produktinnovationer. För att företaget skulle vara konkurrenskraftigt i den nu så snabbt 
föränderliga omvärlden beslutade John E Pepper och Durk I Jager att dramatiska interna 
förändringar var essentiella. Med nytt geopolitiskt klimat, globala kunders förbättrade 
förhandlingspositioner, ankomsten av storskaliga datanätverk, framväxten av globala 
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varumärken samt den tilltagande globala konkurrensen ansåg John E Pepper och Durk I Jager 
att P&Gs organisationsstruktur var opassande.  
 
Riktlinjerna för den nya organisationen blev att förbättra servicen mot kunder och 
konsumenter samt att  skapa en snabbare tillväxt för företagets affärer.  
 
Resultatet presenterades i september 1998 där den nya organisationen skulle vara en matris 
med två axlar. Längs med ena axeln skulle P&G gruppera sina affärer till 7 stycken Globala 
Affärs Enheter (GBU:s) och längs med den andra axeln 8 stycken Marknads Utvecklings 
Organisationer (MDO:s). MDO:s skulle ha som funktion att planera och fatta beslut på 
marknadsplatsen. Strukturen skulle följaktligen balansera företagets globala stordriftsfördelar 
med speciella behov för lokala marknader. GBU fick fullt ansvar för de övergripande 
affärsstrategierna och planeringen, utveckling och management av varumärkena. Varje GBU 
innehöll alla förmågor för att utföra detta arbete vilket inkluderade FoU, produktutbud, 
marknadsföring, konsumentaffärsutveckling, informationsteknologi, finansiering & 
redovisning samt human resources.  
 
MDOs hade principiellt fyra förmågor: marknadsstrategi och planering, konsumentutveckling, 
externa relationer och organisationsutveckling. Den nya designen inkluderade också ett försök 
till att förändra P&Gs kultur, vilken enligt arkitekterna var alldeles för stel, hierarkisk, 
långsam och för riskavers för den konkurrensintensiva omgivningen. Syftet var att skapa en 
kultur som betonade vikten av att utveckla och skapa samt tänja på begrepp som innovation 
och hastighet. Med den nya kulturen skulle spelplanen förändras och förutsättningar för ett 
visionärt ledarskap skapas.  
 
1999 tjänade den upphaussade börsmarknaden till fördel för P&G och dess många initiativ 
och handlingar. Trots att företaget hade förlorat stora pengar i Ryssland på grund av den 
markanta valutadevalveringen under hösten 1998 och att marknaderna stagnerat i Asien och 
Latinamerika, var kursen rekordhög (över $110) i slutet av 1999.  
 
Kris   
De första indikationerna till problem antydes i januari 2000 när rykten florerade om att P&G 
var i seriösa diskussioner om en sammanslagning med Warner-Lambert - en amerikansk 
hemmaprodukt tillverkare. En realiserad affär skulle ha möjliggjort att P&G blivit en stor 
aktör i OTC, (Over The Counter) hälsovårdsbranschen. Investerare förnekade 
sammanslagningen men aktiekursen sjönk med runt 15 %. Sex veckor senare visade företaget 
upp ett ytterligare varningstecken. Företagets lönsamhetsprognos för den andra halvan av 
redovisningsåret, vilken året innan visat på en ökning på mellan 7-9 procent, visade nu på ett 
fall med 10-11 procent. Enligt P&G berodde de dåliga resultaten på högre pulpkostnader än 
förväntat vilka försämrade resultatet för affärsområdet tissue & towel. Ytterligare faktorer var 
att aggressiv prissättning från konkurrenterna eroderade marginalerna i Latinamerika samt 
högre tillverknings-, inventerings- och logistikkostnader i Europa, vilka var associerade med 
lanseringen av flera nya initiativ i regionen samtidigt som den organisationsförvandlingen. 
Även om Durk I Jager och den finansiella direktören, Clayt Daley, försökte stilla 
analytikernas oro sjönk aktiekursen till $50 strecket. Försök gjordes för att förbättra resultatet, 
vilka förblev ofruktsamma och till slut blev trycket för stort, vilket ledde till att Durk I Jager i 
juni 2000 avgick självmant.  
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Tillväxt och fel strategiska val 
Målet var att skapa försäljningstillväxt, mer precist skulle försäljningen uppgå till 
$70miljarder år 2005. December 2005 ligger försäljningen på dryga $55 miljarder och vägen 
dit har varit minst sagt problematisk. Mellan åren 1995-2000 var den årliga tillväxten knappa 
3,5 %, (figur 1 appendix). Mellan 2000-2002 stagnerade tillväxten och 2001 var tillväxten för 
första gången negativ. Det är först sedan 2002 som tillväxten har börjat återhämta sig. Den 
genomsnittliga tillväxten mellan 2002-2005 har varit strax under 6 %, (figur 2 appendix). 
Företaget nådde inte sina högt uppsatta mål därför att ledningen hade gjort fel strategiska val. 
Tillväxt skulle skapas med en diversifieringsstrategi och starka varumärken. Vid den 
strategiska planeringsprocessen tillämpades ett relativt starkt externt fokus och företaget var 
tämligen fokuserade på vad konkurrenterna gjorde och vad kunderna ville ha. Med vilka 
resurser och förmågor detta skulle uppnås var inte tongivande vid de strategiska valen.  
 
Idag är tillväxt fortfarande den främsta prioriteringen för den strategiska ledningen. P&G har 
till stor del vuxit genom förvärv av företag med lokala förankringar, inom olika marknader 
och branscher, vilket är ett kostnadseffektivt sätt att skapa organisk tillväxt på. Idag utsätts 
många marknader som tidigare präglats av goda marginaler för hård konkurrens. Samtidigt 
har dagens produkter kortare livscykler vilket ställer krav på att P&G förkortar tiden för 
produktutveckling. Vidare möter P&G tuffare villkor från återförsäljarna i takt med att 
utbudet av private labels ökar. Ett problem för P&G och många andra globala multinationella 
företag är hur den allt mer diversifierade kundmarknaden ska nås och hur tillväxt ska skapas. 
Till vilken grad ska företagen anpassa sig efter lokala avvikelser blir viktigt att analysera. Den 
tilltagande konkurrensen har fått P&G att göra ett viktigt strategiskt val. Företaget har under 
det senaste decenniet påbörjat en omfattande omfördelning av affärsportföljen till mer 
svårimiterbara produkter vilka återfinns inom Beauty & Health Care, och där förvärvet av 
Gillette ska stärka positionen i detta segment.  Många anser att det är företagets strategier och 
dess omgivning som är avgörande för hur väl företag lyckas. Är det verkligen så, eller är det 
de strategiska val som företaget gör med hänsyn till vilka resurser företag har som är 
avgörande? Ett sätt att analysera varför vissa strategier är lyckosamma och varför vissa 
misslyckas är att se till de strategiska val som görs. Genom att se till vilka perspektiv som 
tillämpas och vilka prioriteringar som görs i förhållande till situationens karaktär, kan detta 
uppnås.   
 

1.2 Problemdiskussion 
Frågor som börjar med orden, vad och när är i regel relativt enkla att finna svar på. Frågor av 
en mer problematiserande karaktär där svar sökes till frågor som ämnar förklara hur och 
varför ett fenomen inträffar är svårare.  
 
Tillväxt är ett relativt komplicerat ord då innebörden beror på ordets kontext. Forskare har 
visat på att tillväxt skapas utifrån situationens karaktär och att tillväxt kan mätas på olika sätt. 
Gemensamt är dock att tillväxt skapas med hjälp av strategier, en slags handlingsplan som 
visar på beteende och handlande i uppkomna situationer för att optimera utfallet. Den 
rationella strategiska ansatsen1 kan indelas i två extremer. På den ena flanken återfinns namn 
som Michael E Porter och Adam Kotler. På den andra flanken återfinns bland andra Jay B 

                                                
1 Det finns tre olika strategiska ansatser. Denna uppsats kommer att utgå från den rationella strategiska ansatsen 
varför denna utvecklas och diskuteras mer ingående här. 
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Barney och Gerry Johnson samt Kevin Scholes. Vad som skiljer dessa åt är att Porter och 
Kotler förespråkar ett externt perspektiv medan Barney och Scholes anser att tillväxt och 
konkurrensfördelar kan skapas med hjälp av interna resurser.  
 
Samtidigt som dessa forskare är relativt ense om varför företag måste växa är de således inte 
överens om hur denna tillväxt optimalt skapas. Såväl Porter m.fl. som Barney anser att tillväxt 
är nödvändigt för ett företags fortsatta överlevnad, och att det bästa sättet beror på situationen 
och företagets förutsättningar. Utifrån dessa förutsättningar och situationer beslutar ledningen 
om en strategi som bygger på ett antal strategiska val. Det är just dessa val som är avgörande 
för företagets framtid och det är viktigt att ledningen beaktar såväl externa som interna 
faktorer innan beslut tas. Förutsättningar är inte endast externa utan till stor del interna. 
Beslutet ligger sedan till grund för hur väl företaget lyckas nå sitt mål. P&G övergripande mål 
är att skapa aktieägarvärde, vilket ska nås med diversifieringsstrategier. Michael E Porter 
(1996) förklarar att företagets lönsamhet beror på industry attractiveness och competetive 

advantage. För företag som tillämpar diversifierade strategier proponerar Porter’s (1996) tre 
essentiella tester för att avgöra huruvida denna strategi skapar aktieägarvärde; attractiveness 

test, the cost-of-entry test och the better of test. Genomför företag tester av denna karaktär och 
är de avgörande vid den strategiska planeringsprocessen?  
 
Strategi är ett komplext men samtidigt enkelt begrepp. I all sin enkelhet är det en 
handlingsplan som beskriver hur företaget ska agera långsiktigt för att nå det övergripande 
målet. Företag utgår från situationens karaktär och väljer därefter en lämplig strategisk 
approach. Att välja rätt strategisk approach, rätt strategiska val och prioriteringar, är det som 
är det komplexa och samtidigt det som gör att företag misslyckas. I kriser, likt den P&G har 
genomgått är det än viktigare att rätt prioriteringar görs. I julinumret 2005 av  Healthcare and 
Financial Management skriver Larry Scanlan i sin artikel “profitable growth requires 

choices”  på sidan 104 följande,  
 
“Developing or critiquing an organization´s growth strategy is similar to what we need to do 

in our own careers. We need to prioritize specific actions and then let go of those activities 

that, though desirable, are not advantageous in accomplishing the objectives/priorities”  

 
Det är just detta som många företag misslyckas med. Flertalet företag och organisationer har 
väldigt svårt att prioritera rätt saker och att släppa taget om övriga möjligheter som vid första 
anblicken verkar lukrativa.   
 
Att göra rätt val och prioriteringar kan låta enkelt men det är väldigt komplext. En strateg som 
har försökt göra det komplexa förstårligt är Igor Ansoff. Ansoff anses av många vara “The 
Strategic Father”, och i boken Corporate Strategy från 1966 delar Ansoff upp affärsbesluten i 
tre delar; 
 

(1) The operational, or how to do what we do better; 
(2) The administrative, or how we support and organize for what we do: 
(3) The strategic, or what we want to be doing 

 
Vad Ansoff (1966) kom fram till var att företag kan växa med nya eller befintliga produkter 
på befintliga eller nya marknader. Ansoff belyste även ett annat problem vilket är förhållandet 
mellan företagets mål och strategier. Många företag når inte sina högt uppsatta mål vilket 
beror på företagets felaktiga strategiska val. I Corporate Strategy skriver Ansoff följande,  
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“The key to strategy is recognizing that if a company is functioning, it is part of the 

environment,..., when a Manager understands the environment and recognizing that the 

environment is constantly changing, then the manager can make the correct decisions in 

leading the organizations into the future”  - Igor Ansoff (Corporate Strategy, 1966)  

 
Många företagsledare fortsätter att fatta de strategiska valen utifrån ett externt perspektiv. 
Detta trots att omvärlden idag förändras i en allt snabbare takt varpå valen som strategin 
baseras på snabbt blir inaktuella. Det gäller att som Ansoff (1966) beskriver det att förstå 
omgivningen. Det blir därför allt viktigare att se till de interna resurserna och förmågorna vid 
de strategiska valen för att skapa unika och konkurrenskraftiga fördelar. Detta är extra 
relevant för stora företag som befinner sig på mogna branscher då konkurrensen är 
väldifferentierad med konkurrens inom varje segment.  
 
Enligt såväl Porter som Ansoff måste företag växa, nå nya marknader och skapa nya 
produkter, för att fortsätta vara lönsamma. Ett problem med tillväxt är att det är mycket 
kostsamt. Samtidigt är tillväxt essentiellt för fortsatt expansion och överlevnad. Att 
kombinera en stark tillväxt med låga kostnader ställer stora krav på organisationen. Matteo 
Peccei (2004) skriver på sidan 35 i The journal of Business Strategy, 25;3  följande,  
 
“Slimmed down and operating more efficiently after the recession, many companies are 

looking for ways to boost sales and grow their way to higher profits.” 

 
Samtidigt som detta sätt att växa kan vara tilltalande betonar Peccei (2004) på sidan 35 
riskerna med det,  
 
”While news of this renewed focus on growth is encouraging, a diminished role for cost 

management on the corporate agenda is alarming. The only thing certain about planning for 

growth is that it will cost money.” “...cost management should be closely aligned with, and 

made an explicit part of, corporate growth strategies, for the challenge is not only to lower 

costs, but also to ensure competitors are "out-invested" on growth”. 

 
Här är det många företag som misslyckas. Att skapa tillväxt är egentligen inte speciellt svårt, 
den stora utmaningen är att skapa lönsam tillväxt. Få företag besitter kunskap om hur lönsam 
tillväxt kan skapas. Hur ska detta uppnås och vilka strategiska val ligger bakom en lönsam 
tillväxtstrategi? 
 
I dag möter många företag mindre marginaler på sina produkter ty den hårdnande 
konkurrensen. Samtidigt pratas det mycket om ”core business” och många företag lider av 
fenomenet ”corporate anorexia”. Med smalare organisationer blir den enskilda individen och 
rätt strategiska val än viktigare. I kombination med att många företag idag satsar på 
kärnverksamhet och att tidigare forskning sett externa faktorer som avgörande för tillväxt 
anser vi att det är intressant att studera P&Gs förändring och tillväxt ur ett resursbaserat 
perspektiv. Genom att använda ett nytt perspektiv ämnar vi ge en ny dimension till förståelsen 
av vilka strategiska val som är avgörande för långsiktig och konkurrenskraftig tillväxt. 
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1.3 Problemformulering 
Ovanstående diskussion ger upphov till två frågeställningar: 
 

- Vilka strategiska val är avgörande för långsiktig tillväxt för ett Multi National 
Corporation (MNC) i en mogen bransch? 

- Hur kan resursbaserade strategiska val skapa konkurrenskraftig tillväxt för ett MNC?  

1.4 Syfte 
Att visa på hur MNC: s i en mogen bransch kan skapa lönsam långsiktig tillväxt genom 
strategiska val utifrån ett mer resursbaserat perspektiv  
 

1.5 Avgränsningar 
Med tanke på uppsatsens tidsram och problemets karaktär har vi ställt oss frågor som, vilket 
delsystem som ska undersökas och hur många personer som ska intervjuas, Andersen (1998). 
Att undersöka P&G Global är en orimlighet. Därför kommer endast den nordiska marknaden 
att studeras med hjälp av P&G Nordic. Vidare kommer endast ett företag att studeras. Detta 
för att syftet med uppsatsen inte är att generalisera ett problem utan mer skapa förståelse för 
ett fenomen. För att möjliggöra denna förståelse krävs en djupstudie för att säkerställa 
kvaliteten i det empiriska materialet. Dessa avgränsningar är nödvändiga för att kunna hantera 
all information som en kvalitativ studie omfattar på ett objektivt och korrekt sätt men 
framförallt för att uppsatsen ska ha hög grad av validitet och reliabilitet.   

1.6 Målgrupp 
Uppsatsen är främst avsedd för studenter på kandidatnivå eller högre med strategi- och 
managementinriktning inom företagsekonomi och som inte har någon förhandskännedom om 
det valda ämnesområdet. Vidare riktar sig uppsatsen till en bredare grupp bestående av 
fackfolk inom det valda ämnet. Uppsatsen förutsätter att läsaren har grundläggande kunskaper 
inom det strategiska området samt är bekant med de teorier och modeller som uppsatsen 
behandlar.  
 

1.7 Disposition 
Kapitel 2, Metod, beskriver utförligt vilken ansats studien baseras på, intervju- och 
insamlingsmetoder. I teoriavsnittet presenteras den teori och de modeller som sedermera 
ligger till grund för den kommande analysen. Avsnittet behandlar, omvärlds, konkurrens, 
resursbaserad och tillväxtteori. Kapitel 4, Empiri, visar sammanställningen av den kvalitativa 
fallstudien. Avsnittets syfte är att skapa en förståelse till varför företaget har genomgått en 
kris och hur denna har avklarats. Kapitel 5, Analys, baseras på det insamlade empiriska 
materialet och befintlig teori. Utifrån detta har fyra hypoteser formulerats med syftet att 
illustrera hur det förbättrade resultatet uppnåtts. I Kapitel 6, Slutsatser, presenteras studiens 
slutsatser i form av en diskussion och en sammanställning vilken har till syfte att svara på de 
initiala problemställningarna som formulerades i kapitel 1.  
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2 

- METOD - 
 
 

Kapitlets syfte är att visa på vilken metod som ligger till grund för uppsatsens resultat och 
slutsatser. Först illustreras uppsatsen tidsplan som följs av en motivering av val av företag och 
bransch. Vidare beskrivs vilken metod som använts för att samla in och bearbeta data samt 
hur detta har gått till. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion vilken inbegriper såväl teori- 
som källkritik.   
 
 

 

2.1 Tidsplan 
De i uppsatsen ingående stegen är en litteraturstudie syftande till att sammanställa tidigare 
relevant forskning inom det berörda området, kvalitativa fallstudier på Procter & Gamble, 
enkätundersökning, analysarbete och resultatsammanställning. Slutligen görs ett 
rapportförfattande och en sammanställning av slutsatser. Uppsatsen planeras utföras under 
perioden nov 2005-jan 2006 enligt nedanstående grova tidsplan.  

 

 
Figur 2.1 UPPSATSENS TIDSPLAN 

2.2 Val av företag och bransch 
Branschen för konsumentvaror har på kort tid genomgått en omfattande förändring. Aktörerna 
i branschen har under många år haft goda marginaler och sortimentet har varit relativt 
standardiserat. Det som har hänt på senare år är att antalet aktörer ökat dramatiskt samtidigt 
som kunderna blivit alltmer medvetna om priser och kvalitet. Idag översköljs hela marknaden 
av lågprisprodukter, vilket ställer större krav på snabbare produktlivscykler och 
kostnadsmedvetenhet.   

Litteraturstudie 

Fallstudier 
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För att bibehålla god lönsamhet och skapa aktieägarvärde har P&G, ett av världens ledande 
konsumentvaruföretag, tvingats göra ett viktigt strategiskt positioneringsval. P&G har 
historiskt alltid haft ett fokus på att skapa tillväxt, vilken har skapats med hjälp av ett antal 
förvärv.  
 
Mellan åren 1998-2001 genomgick P&G en mindre kris. Omsättningen stagnerade och 
företagets aktiekurs föll. Det som låg bakom stagnationen var att ledningen hade gjort fel 
strategiska val angående organisationens framtida riktning. Efter en omfattande 
omstrukturering som resulterade i nya strategiska val har P&G gjort en imponerande 
vändning, detta trots samma tillväxtstrategier. 2004 överträffades samtliga av företagets 
finansiella mål.  
 
Med fokus på interna resurser vid den strategiska planeringsprocessen i kombination med 
tillväxtstrategier finner vi det mycket intressant att studera P&G och de strategiska val som 
gjorts för att skapa en lönsam tillväxt. 
  

2.3 Val av metod 
Det har forskats och skrivits väldigt lite om kopplingen mellan företags olika resursers roll vid 
strategiska val. Vidare har det skrivits relativt mycket om hur företag går från Porter till ett 
mer S.W.O.T tänkande vid den strategiska beslutsprocessen samtidigt som det skrivits väldigt 
lite om kopplingen mellan Barney och S.W.O.T, vilka implikationer detta har haft för 
företagets tillväxt och lönsamhet. Då området är relativt okänt för många bygger uppsatsen på 
en explorativ ansats, Andersen (1998). Syftet med uppsatsen är att belysa ett förhållandevis 
nytt område och väcka nya intressanta frågeställningar som senare kan undersökas närmare, 
varför en problemidentifierande undersökning är mest tillämpbar. Syftet med uppsatsen är 
inte endast att belysa ett relativt nytt område utan även ett försök till att förklara och skapa 
förståelse för ett fenomen. Således är utgångspunkten en explorativ ansats i kombination med 
ett förklarande/förstående syfte, Andersen (1998). 
 
Då uppsatsens teoretiska område är relativt outforskat fann vi det av relevans att genomföra 
en kvalitativ fallstudie. Vi fann det mycket svårt att arbeta endast experimentellt och sökte oss 
därför till ett företag för att genomföra en empirisk studie. Vi har valt att endast genomföra en 
fallstudie med motiveringen att syftet med uppsatsen ”… representerar en ny kombination av 
mer eller mindre kända förhållanden”, Andersen (1998). Vidare anser vi att multipla 
kvalitativa fallstudier inte heller är realiserbara inom den tidsram uppsatsen omfattar.  
 
Då uppsatsen bygger på en explorativ ansats, där syftet är att skapa förståelse för ett relativt 
okänt område, har vi använt oss av ett induktivt angreppssätt, Holme&Solvang (1997). 
Således kommer den empiriska studien att utgöra grunden för vilka teorier och modeller 
uppsatsen kommer att behandla och vilka slutsatser och resultat vi kommer fram till, 
Holme&Solvang (1997). 
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2.4 Tillvägagångssätt 
 

2.4.1 Perspektiv 
Syftet med uppsatsen är att försöka klargöra kopplingen mellan ett företags strategiska val 
och det resursbaserade perspektivet. Vid den strategiska planeringsprocessen utgår 
beslutsfattande personer från situationens karaktär och väljer därefter en lämplig strategisk 
ansats. Nedan beskriver figur 2.2 den rationella strategiska ansats som uppsatsen bygger på.  
För att skapa förståelse för P&Gs tidigare strategiska val tillämpas olika teorier av Porter och 
Kotler. Genom att P&G idag har ett mer resursbaserat perspektiv har även S.W.O.T 
förfarandet förändrats. Det andra perspektivet som tillämpas är det resursbaserade. Således 
kommer två olika teoretiska perspektiv att beaktas. Syftet med detta är att försöka styrka 
antagandet om att företag idag alltmer börjar se till sina resurser vid den strategiska 
planeringsprocessen.  
 

 
 
Figur 2.2 UPPSATSENS STRATEGISKA ANSATS 
 
De teoretiska perspektiven har sedan kompletterats med empirisk data, vilket ytterligare är ett 
perspektiv.  

2.4.2 Primärdata 
Insamlad primärdata har skett genom personliga intervjuer med Gerry Kingham vid P&G 
Nordic och kompletterande material i form av enkäter.  
 

• Gerry Kingham, Finans chef P&G - Nordic 

2.4.3 Sekundärdata 
De sekundärdata som tillämpas i uppsatsen utgörs av P&G årsredovisningar, artiklar, och 
publikationer från externa källor. Utöver all sekundärdata har även vedertagna och 
vetenskapligt erkända teorier på området tillämpats.  

2.4.4 Insamling och bearbetning av teori 
Uppsatsen har en explorativ ansats vilket har komplicerat insamlingen och bearbetning av 
teorin. Detta beror på att det teoretiska området är relativt okänt vilket har gjort att vi har 
försökt hitta olika teorier som kan förklara de empiriska resultaten. Samtidigt har den 
empiriska studien krävt en viss förförståelse för befintlig teori. Således har tillvägagångssättet 
vid insamlingen och bearbetningen krävt ett växelvis arbete mellan befintlig teori och det 
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insamlade materialet, vilket figur 2.3 nedan visar på.  Den teoretiska referensramen utgörs av 
såväl nyligen publicerade artiklar och tidsskrifter som vedertagna teorier och modeller. 
Artiklar och tidsskrifter har till stor del bidragit till att visa på vad som är relevant att studera 
och hur detta ska gå till. För att stödja vår insamlade empiri har vi sedan kompletterat denna 
med befintlig teori. Sekundärdata som används har till största del hämtats från www.pg.com, 
www.procter.se, www.lub.lu.se/elin, www.lovisa.lub.lu.se och www.scholar.google.com.  
 

 
 
Figur 2.3 METOD FÖR INSAMLING OCH BEARBETNING AV TEORI 
 

2.5 Metoddiskussion 
 

2.5.1 Kvalitativ datainsamling 
För att datamaterialet skall vara i relevans med uppsatsens syfte har en kvalitativ 
datainsamlingsmetod tillämpats, Holme&Solvang (1997). Det centrala har varit att på olika 
sätt samla in information för att kunna ge en djupare förståelse för uppsatsens 
problemdiskussion och forskningsfrågor. Den primära datainsamlingen utgörs dock av de 
empiriska studier som gjorts på P&G. Genom personliga intervjuer med Gerry Kingham, 
finanschef, på P&G Nordic i Stockholm har kvalitativ data insamlats vilken sedermera byggt 
upp den empiriska delen i uppsatsen.    
 
En kvalitativ datainsamlingsmetod ger en stor mängd data och där all insamlad data inte är 
relevant för uppsatsens syfte, Holme&Solvang (1997). Under hela arbetets gång har 
författarna därför tvingats överväga relevansen av all insamlad data i förhållande till syftet. 
Förfarandet har således utgjorts av ett konstant tilläggande och borttagande av empiriskt 
material i den takt djupare förståelse för problemets komplexitet skapats.    
 

2.5.2 Intervjumetod 
Uppsatsens empiriska datamängd har baseras på två sorters olika intervjumetoder, personliga 
djupintervjuer och telefonintervjuer. Båda intervjuerna är dock av kvalitativ karaktär med 
öppna frågor vilket gör att författarna utövar en svag styrning över undersökningspersonerna, 
Holme&Solvang (1997). Då syftet med uppsatsen är att finna förklaringar till ett relativt 
outforskat område har vi endast satt de tematiska ramarna och ansett det varit viktigt att 
undersökningspersonerna själva påverkar samtalets utveckling. En svaghet med denna form 
av intervjuer är att det är relativt lätt för intervjuaren att tappa kontrollen över situationen, 

Rationell strategisk 
ansats 

Strategiska val 

Empirisk kvalitativ 
fallstudie 
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Holme&Solvang (1997). För att bibehålla graden av öppenhet och flexibilitet men samtidigt 
inte tappa kontrollen har uppföljande intervjuer gjorts för att komplettera det som föll bort vid 
tidigare intervjuer. Det är dock viktigt att inte endast se detta som en svaghet, utan även som 
en styrka. Genom ett flexibelt förfarande kan undersökningspersonerna bidra med information 
som vi inte själva initialt tänkt på. 
 
För att undvika alltför stor styrning av intervjuerna baseras inte kvalitativa intervjuer på 
standardiserade frågeformulär. Istället har vi skaffat oss en viss uppfattning och vilka faktorer 
som är viktiga och byggt en intervjumanual utefter dessa. Vid själva intervjun följdes inte 
denna manual till punkt och pricka då nya frågor ersatte befintliga vilket ledde in på nya 
områden. Efter varje intervju sammanställdes materialet och en noggrann genomgång av det 
insamlade materialet gjordes. Vid denna sammanställning var inte det centrala att bocka av 
frågor utan mer se till vilka områden vi täckt och vilka nya som tillkommit och se till 
kopplingen mellan dessa. Genom detta förfarande anser vi att en mer heltäckande bild av 
problemets karaktär fåtts. En av intervjuerna ägde rum på P&G Nordics huvudkontor i 
Stockholm den 2 december 2005. Den första kompletterande intervjun ägde rum i Lund den 5 
december. Därefter har en kompletterande, kortare telefonintervju, ägt rum. Samtliga dessa 
intervjuer var med Gerry Kingham. Vid de personliga intervjuerna agerade primärt en person 
intervjuare medan en primärt förde anteckningar. För att säkerställa validiteten användes även 
MP3 spelare som hjälpmedel för att spela in intervjun.  
 

2.5.3 Metodreflektion 
Ansenlig kritik har riktats mot användandet av såväl primär- som sekundärdata. Kritiken mot 
användandet av primärdata är främst riktat till tillvägagångssättet vid insamlingen. Vid 
intervjuer kan det enkelt uppstå olika former av intervjueffekter som urholkar uppsatsens 
tillförlitlighet. Ett annat utbrett potentiellt problem är att respondenten vid en intervju kan 
agera i egenintresse eller besitta information vilken är av sekretessbelagd läggning. Ett 
vedertaget problem med sekundärdata är just att den är sekundär och inte alltid dagsaktuell. 
Dessa två faktorer i kombination gör att sekundärdata inte är lika tillförlitlig som primärdata. 
Vid de djupa kvalitativa intervjuerna har vi försökt agera på ett professionellt sätt och vidtagit 
åtgärder för att säkerställa validiteten. Huruvida informationen vi erhållit är sanningar med 
viss modifikation är dock svåra att uttala sig om. Vi anser inte att detta kan vara omöjligt då 
många av de frågor vi ställt är strategiskt sett känsliga. Vidare anser vi att då endast en person 
intervjuats kan informationen uppfattas som aningen entydig. Dock är den intervjuade 
personen erfaren, med över 13 år inom organisationen och har en hög befattning. Vidare kan 
detta även ha en negativ korrelation med det insamlade materialet då personer med höga 
befattningar oftast är med och utformar sekundärdata. Författarna har dock försökt få tag i fler 
personer inom företaget, dock har samtliga försök varit ofruktsamma. En fördel med att 
använda den form av öppna intervjuer som vi lätt kan korrigera och styra intervjuerna mot 
nya och mer intressanta områden. Vi anser även att denna form av intervjuer har varit 
nödvändig då uppsatsen är av explorativ karaktär. En nackdel med denna metod är att 
personen som blir intervjuad lätt kan ändra beteende och medvetet glida in på områden som 
denne besitter mer kunskap om. Vidare fann vi oss själva aningen ovana vid första intervju 
tillfället. Vi anser att detta kan härledas till att Gerry Kingham är en person i ledande 
författning och är relativt van att försvara och uttrycka sina åsikter. Vid ett alltför nervöst 
intryck kan bidra till att respondenten istället vill prata om saker som denna uppfattar vara av 
relevans. Att detta skulle påverka uppsatsens validitet i en stor utsträckning ställer vi oss dock 
tveksamma till.   
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3 

- TEORI - 
 
 

Kapitlet har som funktion att på ett förståeligt och enkelt sätt illustrera och förklara de teorier 
och modeller som är relevanta för att kunna studera uppsatsens problemställning. Avsnittet är 
uppdelat i tre större teoriavsnitt; omvärlds och resursbaserad teori samt tillväxtteori. 
Anledningen till denna uppdelning är att läsaren lättare ska förstå hur de olika teorierna 
belyser olika delar av uppsatsens problemställning, för att kunna följa med i den kommande 
analysen. 
 
 

 
 
 
Uppsatsens teoretiska del bygger på en rationell strategisk ansats vilken kan indelas i två olika 
huvudgrenar; den omvärldsbaserade och den resursbaserade ansatsen. Historiskt sett har 
företag fokuserat på externa faktorer såsom kunder och konkurrenter vid den strategiska 
planeringsprocessen. Idag talas det dock mer om att företag måste vara proaktiva och inte 
reaktiva varpå intresset för interna faktorer, resurser och förmågor blivit allt mer intressant. 
Figur 3.1 illustrerar uppsatsens teoretiska referensram, där tanken är att utifrån omvärlds- och 
resursbaserade teorier göra en strategisk analys som sedan kompletteras med tillväxtteori. 
Genom denna koppling analyseras sedan vilka strategiska val som kan leda till 
konkurrenskraftig och lönsam tillväxt för MNCs i mogna branscher.  
 
 

 
Figur 3.1 UPPSATSENS TEORETISKA REFERENSRAM 
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3.1 Strategiska val 
 
”Strategic choices are concerned with decisions about an organisation’s future and the way in 
which it needs to respond to many pressures and influences”  

- Johnson & Scholes (2002), sid 263  
 
Med influence menar Johnson & Scholes (2002) externa faktorer, organisatoriska förmågor 
och allmänna förväntningar. Med pressure menas de påtryckningar organisationen får utstå 
från såväl externa som interna intressenter.  
 
Vidare beskriver Johnson & Scholes (2002) att det inom en organisation finns olika nivåer av 
strategier och strategiska beslut. På de olika nivåerna ställs beslutsfattande personer inför ett 
antal olika val. Vilka val som görs blir avgörande för hur väl företaget når det övergripande 
målet.  
 
Gemensamt för de strategiska valen är att de samtliga måste uppfylla aktieägarnas 

förväntningar genom att skapa värde i förhållande till rådande och potentiell konkurrens. 
Således sker olika beslut på olika nivåer och därför är det viktigt att veta var de olika besluten 
sker för att veta var hur och på vilken nivå ett problem ska analyseras. Figur 3.2 nedan visar 
på de olika nivåerna och vilka strategiska val som gör på de olika nivåerna.   
 

 
 
Figur 3.2 STRATEGISKA VAL PÅ OLIKA NIVÅER -Johnson & Scholes (2002) 
 
Uppsatsen utgår från denna definition av vad ett strategiskt val är. Vidare behandlas samtliga 
nivåer för att analysera var förändringar skett som bidragit till de starka resultaten.  

3.2 Branschteori 

3.2.1 Förhållanden 
Då syftet med uppsatsen är att visa på vilka strategiska val som är avgörande för långsiktig 
tillväxt för mogna MNC som befinner sig i mogna branscher är en förståelse för branschens 
struktur nödvändig. Företag inom en bransch möter, likt vi människor nya situationer. Vid 
varje möte måste vi göra ett antal val som resulterar i olika handlingar. Med andra ord är 
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branschanalyser inte statiska, utan tvärtom väldigt dynamiska då förhållanden i branscher 
förändras mycket snabbt. Genom att se branschen ur ett situationsanpassat perspektiv får 
beslutsfattare större förståelse för förhållandet mellan orsak och verkan.   
 
Enligt Porter (1994) är det väsentliga vid formulering av konkurrensstrategi att klargöra 
sambandet mellan företaget och omgivningen. Det är branschens struktur som är avgörande 
för hur påtaglig konkurrensen blir, vilka strategier och således även vilka strategiska val som 
företaget kan använda sig av. En modell som kan användas för att analysera konkurrensläget 
och de ekonomiska förhållandena i en bransch är Porters ”five forces of competition”. En 
analys av dessa krafter i förhållande till varandra ger indikation på branschens ändliga 
vinstpotential, där vinstpotential mäts i långsiktig avkastning på det investerade kapitalet. 
Porters modell illustreras nedan i figur 3.3.  

 

 
 
Figur 3.3 BRANSCHKONKURRENSENS DRIVKRAFTER –Porter (1994) 
 
Förhållandet mellan ett företags potentiella lönsamhet och de enskilda krafternas styrka är 
negativt korrelerat. Om kunderna, substituten eller leverantörerna har en stark 
förhandlingsposition mot det enskilda företaget kommer den potentiella vinsten att bli mindre.   
För att fatta rätt strategiska beslut måste företag skapa djup förståelse av källan till varje kraft. 
Det är just detta som särskiljer lönsamma från icke lönsamma företag menar Porter (1994). 
Genom att analysera källorna till dessa krafter kan styrkor och svagheter i ett företag belysas, 
åskådliggöra dess ställning på marknaden samt visa på de områden där strategiska 
förändringar kan ge den största avkastningen. Att ha god förståelse för källorna är även 
användbar vid situationer när företag ska fatta beslut om vidare diversifiering. Nedan 
presenteras hur de fem olika konkurrenskrafterna är sammankopplade och vad som avgör 
styrkan i de enskilda krafterna.  
 
Rivalitet inom branschen 
Hur intensiv konkurrensen bland existerande aktörer är beror på hur pass benägna dessa är att 
förbättra sina respektive positioner i branschen. Samtliga aktörer kan påverka såväl sin som 
konkurrenternas lönsamhet genom att vidta taktiska åtgärder som, prisutspel, 
reklamkampanjer, produktlanseringar, ökad kundservice eller garantiåtagande. Konkurrenter i 
en bransch är inbördes beroende av varandra då ett företags taktiska åtgärd får märkbara 
effekter på konkurrenternas sätt att agera och således även den potentiella lönsamheten. Hur 
pass intensiv konkurrensen blir beror på ett antal växelverkande strukturella faktorer;  
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• antalet aktörer och relativ storlek: Många olika aktörer påverkar lönsamheten negativt 
då branschen är väl differentierat med konkurrens inom varje segment.  

• långsam branschtillväxt: om branschen karaktäriseras av långsam tillväxt utgörs 
konkurrensen av ett spel om marknadsandelar för företag som vill expandera.  

• ingen differentiering eller inga omställningskostnader: Om produkten eller tjänsten 
uppfattas som standardiserad, uppstår intensiv pris- och servicekonkurrens  

• olikartade konkurrenter: I en och samma bransch kan det finnas företag från olika 
strategiska grupper. Med olika bakgrund och sätt att agera är det således svårt för 
sådana företag att enas om en uppsättning ”spelregler”. ”Strategiska val som är riktiga 
för en konkurrent kan vara felaktiga för en annan” 

• högt strategiskt värde: Om många företag har ett starkt behov av att nå framgång i en 
och samma bransch, skaffa sig bra positioner, kommer konkurrensen att vara intensiv 
och kännetecknas av försämrad lönsamhet. Olika företag har olika mål.  

 

”Ett företag som tillämpar en diversifieringsstrategi kan allvarligt bemöda 

sig om att nå framgång i en viss bransch för att nå målet med sin 

övergripande bolagsstrategi” Porter (1994) s. 40.  
 

Ett annat exempel är globala företag som kan sätta stor prestige till att skaffa sig bra 
positioner på vissa marknader. En sådan situation är mer allvarlig då globala företag oftast är 
expansionistiska och kan tillfälligt åsidosätta lönsamheten för vidare expansion.  
 

Förändrad konkurrens 
Graden av rivalitet bland existerande aktörer förändras under branschens livscykel. 
Allteftersom branschen mättas avtar tillväxttakten och aktörerna måste börja ta 
marknadsandelar av varandra för att öka tillväxten. Porter (1994) beskriver att konkurrensen 
går från att vara ”belevad” och ”gentlemannamässig” till att vara ”krigisk” och ”hätsk”. 
Konkurrensen förändras även vid förvärv om köpet innebär att det förvärvade företaget är av 
en annan karaktär än resterande företag i branschen.  
 
Leverantörer 
De villkor som stärker leverantörernas förhandlingsposition tenderar att vara de samma som 
gör kunderna i en bransch mäktiga. Leverantörernas förhandlingsposition är stark om antalet 
leverantörer i branschen är få. Vidare har leverantörerna ett starkt inflytande på priser, kvalitet 
och villkor om kundbasen är fragmenterad. Branscher som karaktäriseras av få näraliggande 
substitut har i regel inflytelserika leverantörer. En faktor som försvagar leverantörernas 
förhandlingsposition är om dessa endast levererar till en och samma bransch. Porter (1994) 
 
Substitut 
Den potentiella vinsten i branschen begränsas av branscher med näraliggande substitut. 
Substitut konkurrerar med två parametrar, pris och kvalitet. Substitut med näraliggande 
funktionalitet och kvalitet men till lägre pris kommer att inskränka på branschens potentiella 
vinst. Porter (1994) 
 
Potentiella etablerare 
Huruvida potentiella etablerare kan utgöra ett hot mot den potentiella vinsten i branschen 
beror på hur stora hindren för nyetablering är i förening med reaktionen från konkurrenter 
som nyetableraren kan förvänta sig. Om hindren är starka/(svaga) är hotet från nyetablerare 
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svagt/(starkt). Det finns sex betydande hinder för nyetablering; stordriftsfördelar, 

produktdifferentiering, kapitalbehov, omställningskostnader, kostnadsolägenheter oberoende 

av stordrift och statlig politik. Porter (1994)   
 
Köpare 
En köpgrupp har en stark förhandlingsgrupp om; branschen utgörs av ett fåtal köpare som 
köper stora kvantiteter och samtidigt karaktäriseras av höga fasta kostnader. Om produkterna 
är standardiserade eller odifferentierade kan köparna alltid köpa från den billigaste 
leverantören och på så sätt stärka sin förhandlingsposition. Köpare som är delvis eller helt 
integrerade bakåt utgör ett trovärdigt och påtagligt hot då de kan kräva förmånliga 
uppgörelser. Porter (1994) 

3.2.2 Strategiska möjligheter 
En branschanalys visar på hur företags lönsamhet beror på kraften hos de olika krafterna och 
hur de söker förbättra denna genom positionering. En konkurrensanalys syftar till att ge 
företag indikationer på vilken strategi som är mest lämplig givet de gällande 
omständigheterna. Den bästa strategin för ett företag är alltid unik. Företag kan använda sig 
av tre allmänna strategiska ansatser för att skapa en långsiktig konkurrenskraftig position.  
Porter (1994) 

3.2.2.1 Generiska strategier  
Givet branschens och företagets organisatoriska struktur väljer företaget en eller flera (sällan) 
av de generiska strategierna för att generera avkastning. De tre generiska strategierna är, 
kostnadsledarskap, differentiering och fokusering. Skillnaden mellan de tre generiska 
strategierna illustreras i figur 3.4 nedan.  

 
Kostnadsledarskap 
Ställer stora krav på ledningens förmåga att identifiera och kontrollera kostnaderna. Strategin 
innebär ett kontinuerligt letande efter möjliga kostnadseffektiviseringar med fokus på 
kostnadsminimeringar inom samtliga områden. Konkurrensfördelar uppnås genom att 
företaget når resultat över genomsnittet i branschen, trots förekomsten av starka 
konkurrenskrafter. En lågkostnadsstrategi är fördelaktig om branschen karaktäriseras av 
mäktiga leverantörer och starka kunder. Porter (1994)  
 

 
Strategisk fördel 

 
 
Strategisk  
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Figur 3.4 TRE GENERISKA STRATEGIER - Michael E Porter (1994) 
 
Differentiering 
Företag vars mål är att produkterna eller servicen ska uppfattas som unika i branschen 
använder i regel denna strategiska ansats. Design, märkesprofil, teknologi, kvalitet, finesser, 
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återförsäljarnät är samtliga exempel på hur företag kan differentiera sig. Genom att 
differentiera produkter eller tjänster kan företag skapa en lojal kundkrets och ta ut en 
prispremie då substitut saknas. Företag som använder denna strategi måste hela tiden se till att 
produkten eller tjänsten uppfattas som unik, annars kommer inte kunderna vara villiga att 
betala en prispremie. Porter (1994) 
 
Fokusering 
Syftet med denna strategiska ansats är att företag identifierar en attraktiv målgrupp och sedan 
betjänar denna mer effektivt än konkurrenterna, antingen genom att fokusera endera på 
differentiering eller kostnadsledarskap. Porter (1994) 
 
 

3.3 Konkurrensteori  
Den branschrelaterade teorin har till syfte att visa på hur företag på bästa möjliga sätt 
positionerar sig från konkurrenter så att företagets egenskaper, med hänsyn taget till externa 
faktorer, utnyttjas på bästa tänkbara sätt i en bransch. De generiska strategierna visar på vilka 
strategiska möjligheter ett företag har för att möta konkurrensen. Vi har tidigare förklarat att 
strategiska val är oerhört komplexa. En förklaring till denna komplexitet är att marknaden är 
dynamisk varför branschteorin måste kompletteras med en mer avancerad strategisk teori. En 
viktig del av strategiformuleringen utgörs av en uttömmande konkurrensanalys. Det 
essentiella med en sådan analys är att fånga dynamiken i en modell för att skapa förståelsen 
för hur företaget ska agera i olika situationer.  
 
Enligt Porter (1994) kan en konkurrentanalys delas in i två huvuddelar, konkurrentens 

drivkrafter och vad konkurrenten gör och kan göra.  Figur 3.5 visar på vilka frågor ett företag 
måste ställa sig för att kunna förutse konkurrenternas reaktionsprofil. Genom att ställa och 
analysera frågor av denna karaktär kan företag kartlägga konkurrenternas potentiella 
reaktionsprofil och därmed göra mer korrekta strategiska val. De strategiska valen beror dels 
på den externa omgivningen men även på hur konkurrenterna reagerar på övriga aktörers val. 
Vilken effekt konkurrenternas reaktioner har på företagets lönsamhet beror i sin tur på 
branschens struktur. 
 

 
Figur 3.5 KONKURRENSANALYSENS KOMPONENTER -Porter (1994) 
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Möjligheter och hot utgör i sin tur en del av Kotlers S.W.O.T analys. Figur 3.6 visar hur 
företag genom att matcha sina styrkor mot konkurrenternas svagheter och samtidigt 
identifiera möjligheter och hot i omvärlden kan göra mer fördelaktigare strategiska val.   
 

  
Internal 
Strenghts Internal Weaknesses 

External 
Opportunities S-O Strategies W-O Strategies 

External Threats S-T Strategies W-T Strategies 

 
Figur 3.6 SWOT –ANALYSENS KOMPONENTER  

Företag kan prioritera de olika beståndsdelarna i en S.W.O.T analys på olika sätt beroende på 
om företaget är mer strategiskt inriktat mot Porter eller Barney. Företag som är mer 
resursinriktade tenderar att fokusera mer på företagets styrkor och möjligheter än svagheter 
och externa hotbilder. 

 

3.4 Resursbaserad teori 
Under 1990-talet kom idéer om företagets resurser och förmågor att utgöra den principiella 
basen för att definiera ett företags strategi och dess källa för att skapa vinst. Senare kom detta 
att beskrivas som det ”resursbaserade synsättet” (RBS), Grant (2005). Enligt Grant är idén 
bakom synsättet att hela företaget bygger på ett visst antal resurser och förmågor vilka är de 
primära variablerna som avgör företagets strategi och hur det presterar. Barney (1991) menar 
att det resursbaserade synsättet bygger på två antaganden. Det första är att företag inom en 
bransch eller grupp kan vara heterogena med tanke på vilka strategiska resurser de 
kontrollerar. Det andra antagandet är att resurserna inte behöver vara perfekt mobilt 
överförbara till olika företag och således kan heterogenositeten vara långvarig. Barney (1991) 
menar att det RBS går igenom de implikationer dessa två antaganden har för analysen av 
källor till varaktiga konkurrensfördelar för företag.    
 
Enligt Collis & Montgomery (1995) kan det resursbaserade perspektivet härledas till 
nationalekonomin och perspektivet förklarar hur ett företags resurser är den drivkraft som 
avgör företagets prestation i en dynamisk konkurrenssituation. 
 
Amit och Schoemaker (1993) menar att det RBS visar på hur typen, magnituden och naturen 
av ett företags resurser och förmågor är avgörande för hur lönsamt ett företag är. Kopplingen 
till lönsamhet poängterar också Grant (2005) med att förklara att det resursbaserade synsättet 
accentuerar det unika inom varje företag och föreslår att nyckeln till lönsamhet är att 
exploatera det unika. Prahalad & Hamel (1992) illustrerar i figur 3.7 hur företagets unika 
uppsättning av resurser och förmågor utgör strategin. Vilka konkurrensfördelar som kan 
utvinnas beror sedermera på vilka framgångsfaktorer som karaktäriserar branschen.  
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Figur 3.7 HUR RESURSER SKAPAR KONKURRENSFÖRDELAR -Prahalad & Hamel (1992) 
 

Collis och Montgomery (1995) menar att styrkan med det RBS ligger i dess förmåga att 
förklara, i klara ledarskapstermer varför vissa konkurrenter är mer lönsamma än andra. 
Uttryckt annorlunda, styrkan med RBS är att det visar på hur ett företag kan realisera idéerna 
om kärnkompetens samt på vilket sätt utvecklingen av de diversifieringsstrategier som verkar 
förnuftiga ska ske. 

3.4.1 Resurser 
Vad som anses som ett företags resurser och hur resurser skall delas in och klassificeras har 
diskuterats av flera olika forskare. Barney (1991) förklarar att i ett företags resurser ingår alla 
dess tillgångar, förmågor, organisatoriska processer, företagsattribut, information och 
kunskap. Wernerfelt (1984) beskriver resurser som allt som kan tänkas vara en styrka eller 
svaghet i ett företag. Enligt Wernerfelt (1984) kan detta beskrivas mer formellt som de 
konkreta och abstrakta tillgångarna, vilka vid en given tid knyts semipermanent till företaget. 
Lado och Zhang (1998) menar att ett företags resurser består av alla tillgångar, både konkreta 
och abstrakta, mänskliga och icke mänskliga. Hamel och Prahalad (1992) skiljer på resurser 
och nyckelresurser. De senare är de som: 
 

• Skapar ett oproportionerligt bidrag till det slutliga kundvärdet, eller till effektiviteten 
med vilken värdet är levererat, och 

• Förser en bas för att gå in på nya marknader 
  
Barney (1991) delar in ett företags olika resurser i tre delar: 
 

• Fysiska kapitalresurser: Exempelvis fysisk teknologi som ett företag använder, 
anläggningar och utrustning, geografiska lägen och tillgång till råvaror. 

• Mänskliga kapitalresurser: Exempelvis den utbildning, erfarenhet, 
bedömningsförmåga, intelligens samt de relationer och insikter som individuella 
ledare och medarbetare besitter inom ett företag.  

• Organisatoriska kapitalresurser: Företagets formella rapporteringsstruktur, formell 
och informell planering, kontroll och koordineringssystem, och även informella 
relationer bland grupper inom ett företag och mellan företag och dess omgivning.  

 
Grant (2005) gör en liknande indelning där de olika resurserna som ett företag kan inneha 
delas in i tre olika principiella grupper: 
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3.4.1.1 Konkreta Resurser 
De resurser som enligt Grant (2005) är enklast att identifiera och utvärdera är de konkreta. 
Dessa utgörs av de finansiella och fysiska resurser som återfinns i företagets balansräkning. 
Vilket värde dessa har för företaget i monetära termer stämmer dock inte alltid med 
balansräkningen. Detta då det ibland kan finnas möjlighet att ”gömma” vissa tillgångars värde 
genom exempelvis olika bokföringsprinciper som under- och övervärde.  

3.4.1.2 Abstrakta Resurser 
De abstrakta resurserna kan delas in i tre olika grupperingar vilka är rykte, teknologi och 
kultur. Exempel på ryktestillgångar är varumärken och andra kännemärken. I varumärkets fall 
finns det ett ”varumärkesvärde” vilket gör att kunden är beredd att betala en prispremie för 
produkten. Rykte är inte bara förknippat med varumärke utan även med företaget själv. Ett 
företagsrykte är en värdefull resurs inte bara för kundrelationerna utan även för relationerna 
med anställda, leverantörer (vilket också inkluderar finansiella) och regeringar. Teknologi 
består av intellektuella äganderätter - som patent, copyrights, och trademarks. Vilket värde 
kulturen inom ett företag kan ha som resurs diskuterar Barney (1986) i artikeln 
”Organizational Culture: Can It Be a Source of Sustained Competitive Advantage”? Barney 
menar att kulturen kan vara en källa till ett företags varaktiga överlägsna finansiella resultat.   

3.4.1.3 Humana Resurser 
Består av de medarbetare som arbetar för företaget. Medarbetarna ger företaget ”produktiva 
tjänster” i termer av deras färdigheter, kunskaper och avgörande och beslutsfattande 
förmågor. Humana resurser uppkommer inte på någon balansräkning, då det är orimligt att 
äga en person, men företag kan genom kontrakt köpa deras tid och expertis. Att identifiera 
och värdera de mänskliga tillgångarna inom ett företag är komplext och tidskrävande. Oftast 
görs en värdering av en persons kompetens och av hans eller hennes potentiella bidrag till 
organisationen redan vid anställningsintervjuerna. Grants indelning av resurserna överlappar i 
stora drag Barneys. Den stora skillnaden är främst Barneys tyngdpunkt på de ”organisatoriska 
kapitalresurserna” medan Grant gör en mycket mer detaljerad indelning på företagets 
”abstrakta resurser”. Vi kommer i denna uppsats att använda oss av Grants indelning men 
även inkludera Barney ”organisatoriska kapitalresurser”. Vi anser det vara viktigt att tillämpa 
såväl Grant som Barney då dessa kompletterar varandra på ett bra sätt. Vidare anser vi att 
såväl Grant (2005) som Barney (1991) bidrar, dock på olika sätt, till att skapa ökad förståelse 
för uppsatsens problemställningar genom att belysa olika områden.  

3.4.2 Förmågor 
Lado och Zhang (1998) sammanfattar tidigare författares beskrivningar om förmågor som att 
de är osynliga kunskapsbaserade fenomen som förbättrar sig vid användning och som 
försämras när man inte använder dem över tid.  De stiger i värde när de delas mellan 
medarbetare och intressenter. Förmågor som dessa är organisationskultur, rutiner, lärande och 
innovation samt entreprenörskap. Grant (2005) definierar resurser som de produktiva 
tillgångarna i företaget medan förmågor är vad företaget kan göra. Grant (2005) menar att 
resurser inte själva är produktiva utan för att utföra en uppgift är det nödvändigt att flera olika 
resurser samordnas. Termen ”organisatorisk förmåga” används här enligt Grant (2005) för 
förmågan som ett företag har för att åta sig att utföra en speciell produktiv aktivitet. Grant 
(2005) fortsätter förklara att det inte bara är företagets resurser som kan skapa 
konkurrensfördelar utan även förmågorna. Det primära intresset för dessa förmågor är enligt 
Grant (2005) är att avgöra huruvida de kan förse oss med en bas som skapar 
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konkurrensfördelar. Amit och Schoemaker (1993) beskriver ett företags förmågor som 
kapaciteten att utveckla och utvinna resurser, oftast i kombination med användandet av 
organisatoriska processer, mot ett önskat mål. Förmågorna är informationsbaserade, abstrakta 
eller konkreta processer vilka är företagsspecifika och är utvecklade under tiden genom 
komplexa interaktioner av företagets resursuppsättning.  

3.4.3 Konkurrensfördelar & varaktiga konkurrensfördelar 
Enligt Grant (2005) behöver två villkor vara uppfyllda för att en resurs skall kunna etablera en 
konkurrensfördel: 
 
1. Sällsynt. En resurs eller förmåga som är enkel att få tillgång till och används brett inom en 
bransch kan vara nödvändig att använda men inte tillräcklig för att skaffa ett 
konkurrenskraftigt övertag.   
 
2. Relevant. En resurs eller förmåga måste vara relevant till en av nyckelframgångsfaktorerna 
på marknaden. Den måste bidra till att skapa värde för företaget och dess kunder för att 
överleva konkurrens.  
 
Möjligheten att skapa lönsamhet från resurser och organisatoriska förmågor beror inte bara på 
möjligheterna att etablera ett konkurrensövertag utan även på hur länge övertaget kan utövas. 
Det som krävs för att skapa vad Grant (2005) kallar en varaktig konkurrensfördel, är att 
resurserna och förmågorna är uthålliga och om konkurrenter kan imitera de 
konkurrensfördelar som finns. Med imiterbara menas att de är antingen överförbara eller 
kopierbara. Grant (2005). 
 
Barney (1991) gör också denna distansering mellan konkurrensfördel och varaktig 
konkurrensfördel. För att kunna förstå vad som skapar en varaktig konkurrensfördel är det 
enligt Barney nödvändigt att utgå från de två antaganden om att företag har en heterogen 
uppsättning av resurser och att dessa inte alltid är överförbara mellan företag. Det är enligt 
Barney dessa två antaganden som ligger till grund för hur det RBS kan visa på hur ett företag 
kan inneha en långvarig konkurrensfördel. Barney menar att ett företag skapar en 
konkurrensfördel när en värdeskapande strategi implementeras och som inte simultant 
implementeras av någon konkurrent eller potentiell konkurrent. Ett företag har en varaktig 

konkurrensfördel när den implementerar en värdeskapande strategi som inte simultant 
implementeras av en konkurrent eller potentiell konkurrent och när andra företag är 
oförmögna att kopiera fördelarna med denna strategi.  
 
För att en resurs skall kunna skapa varaktiga konkurrensfördelar måste den enligt Barney 
uppfylla fyra olika kriterier: 
 

• Värdefull Resursen måste exploatera möjligheter och/eller neutralisera hot som finns i 
företagets omgivning. 

• Sällsynt Resursen måste vara sällsynt bland ett företags nuvarande och potentiella 
konkurrens. 

• Oimiterbar Måste vara unik. 
• Effektivt Organiserad Ett företags potential för att skapa ett konkurrensövertag beror 

på värdet, sällsyntheten, unikheten av dess resurser och förmågor. Dock måste 
företaget vara organiserat så att de kan exploatera dess resurser och förmågor.  
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Dessa fyra attribut illustreras i figur 3.8 och kan ses enligt Barney (1991) som indikatorer på 
hur heterogena och orörliga resurserna är för att generera en varaktig konkurrensfördel.  
 

 
 
Figur 3.8 KONKURRENSFÖRDELARS VARAKTIGHET – Jay B Barney (1991) 
 

3.5 Tillväxtteori 
 

3.5.1 Definition av terminologi och perspektiv 
Uppsatsens syfte är att identifiera, ur två olika perspektiv, vilka strategiska val som ger 
långsiktig tillväxt. Porter med flera betonar nödvändigheten med tillväxt och förklarar att om 
företag inte växer långsiktigt kommer dess konkurrenskraft att försvagas och således 
försvinna från marknaden. Syftet med detta teoriavsnitt är att komplettera den strategiska 
analysen vilken utgörs av omvärlds- och resursbaserade strategiska ansatser. Den strategiska 
analysen kommer att visa på vilka externa och interna faktorer som P&G prioriterar vid 
strategisk planering. Genom att kombinera denna analys med tillväxtteori kan vi analysera 
vilka strategiska val som kan utgöra en grund för långsiktig tillväxt för MNCs i mogna 
branscher. 
  
Begreppet tillväxt är komplext i det avseendet att ordet har många innebörder varpå 
innebörden blir vag. Tillväxt kan till exempel ske på internationell-, nationell-, regional- och 
företagsnivå. I denna uppsats kommer vi att behandla tillväxt på företagsnivå. Hur tillväxt 
mäts är således beroende på vilken nivå som undersöks men även av vilket perspektiv som 
tillämpas. Då P&Gs övergripande mål är att skapa aktieägarvärde kommer vi att mäta tillväxt 
utifrån företagets omsättning och vinst 
 

3.5.2 Hur tillväxt skapas 
Ett företags tillväxttakt beror på såväl branschens struktur som vilken fas i livscykeln 
företaget befinner sig. Då tillväxt är direkt beroende av såväl branschstruktur som fas är de 
strategiska valen som syftar till att skapa tillväxt indirekt beroende. Samtidigt som företag 
möter samma situation besitter de olika förutsättningar för att klara av de olika situationerna. 
Med hänsyn till vårt syfte är det viktigt att kategorisera företag efter vilka olika 

Valuable?  Rare?  Costly to imitate?   Efficiently organized?   Competitive Implications     
 
No No No No  Competitive  

Disadvantage 
Yes No No   Competitive parity 
 
Yes Yes No   Temporary  

Competitive 
Advantage 

Yes Yes Yes Yes  Sustained competive 
advantage 
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förutsättningar de besitter. Genom att identifiera ett företags förutsättningar kan vi sedan 
analysera vilka strategier som är framgångsrika.  
 
Produktlivscykeln och företagets livscykel återges i regel i litteraturen på ett likartat sätt. 
Figur 3.8 nedan visar på hur vinster och intäkter generellt fördelas över tiden för ett företag. 
Båda modellerna utgörs av, dock med något olika terminologi, av fyra olika faser: start, 
tillväxt, mognads och nedgångsfas. Skillnaden mellan produktlivscykeln och företagets 
livscykel är att den senare inte behöver övergå i en nedgångsfas eftersom nya produkter kan ta 
vid och vidareutveckla företaget. Grant (2005) beskriver förloppet som att produkter föds i 
startfasen, försäljningen tilltar ordentligt under tillväxtfasen för att sedan plana ut och 
slutligen tappa i försäljning och försvinna från marknaden. Miller & Friesen (1984) har i en 
studie identifierat ytterligare en fas vilken de kallar för återhämtningsfasen. Samma författare 
har även riktat ansenlig kritik mot livscykelmodellerna för att de är statiska och ger en 
deterministisk syn på ett företags livscykel. I denna uppsats syftar modellen till att skapa 
förståelse för ett företags utveckling och visa på vilken funktion tiden har för företagets 
tillväxt.   

 
Figur 3.9 FÖRETAGETS PRODUKTLIVSCYKEL 

 
Hamberg (2001) visar genom en studie att 50 % av de ingående företagen har ett explicit 
tillväxtmål. Donaldson (1984) visar genom en liknande studie att personer med 
beslutsfattande positioner vill att organisationen ska expandera och att en tillväxtstrategi anses 
vara fördelaktigt. Porter (1996) menar att tillväxt är essentiellt för bibehållen konkurrenskraft. 
Hamberg (2001) menar att tillväxt skapar förutsättningar för ett företag att bli marknadsledare 
och därmed kan mer kapital investeras i forskning och utveckling än konkurrenterna. Figur 
3.10 nedan visar på hur teoretiska resonemang realiseras för att nå det explicita tillväxtmålet. 
Tillväxt baseras på överlevnad vilket även Porter (1996) har förklarat men även på 
självständighet och självuppfyllelse.  

 
 
Figur 3.10 KOPPLINGEN MELLAN TEORETISKA ARGUMENT FÖR TILLVÄXT OCH DET EXPLICITA 

TILLVÄXTMÅLET Hamberg (2001) 
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 Syftet med uppsatsen är att försöka förklara hur P&G lyckats vända den negativa 
tillväxttrenden till en extrem stark tillväxt. För att göra detta är det av stor vikt att beakta 
vilken tillväxtkategori företaget tillhör. Hamberg (2001) beskriver fyra olika former som 
företag kan skapa tillväxt genom (1) organisk, (2) uppköp (3) cykliskt och (4) stabil tillväxt.  
 
Organisk tillväxt 
Företaget har en starkare efterfrågan på sina produkter och tjänster än konkurrenterna och 
därför är tillväxten över marknadsgenomsnittet. Utmärkande för företag som har organisk 
tillväxt är att det ständigt pågår saker, som produktlanseringar, nya försäljningslokaler öppnas 
och nya investeringar görs. Dessa företag har i regel små kassaflöden, vilket beror på de stora 
investeringarna.  
 
Tillväxt genom förvärv  
Företag som växer genom uppköp av andra företag befinner sig i regel inte i en tillväxtfas 
utan återfinns oftast på en mogen marknad och bransch. Vad som är extra viktigt för dessa 
företag är att ställa sig frågan hur det potentiella förvärvet passar företagets nuvarande 
position samt vilka möjligheter förvärvet inbringar i framtiden. Oftast använder sig företag 
som växer med förvärv av cost-cutting strategies. 
 
Cyklisk tillväxt  
Företaget har operationella vinster som varierar över tiden vilket beror antingen på 
fluktuationer i efterfrågan av produkten/tjänsten eller på mindre fluktuationer i efterfrågan när 
de operationella fasta kostnaderna är höga. Ett typiskt företag som växer cykliskt är 
skogsbolag.  
 
Stabil tillväxt 
Företag med stabil tillväxt återfinns oftast på mogna marknader där de i regel har en dominant 
roll. Tillväxttakten är både marknadsmässig och förutsägbar. Branschen karaktäriseras av 
olika anledningar av svag konsolidering.  

3.5.3 Tillväxtstrategier 
Medan Hamberg beskriver hur tillväxt skapas visar Igor Ansoff på vilka möjligheter företaget 
har för tillväxt och försöker förklara varför företag växer. Ansoffs modell ”Growth Vector 
Components” från 1965 illustrerar ett företags olika möjligheter till tillväxt. Lowy & Hood 
(2004) sammanfattar Ansoffs resonemang enligt sammanställning: 
 
Produkter 
Står för både produkter och tjänster som företag bygger sin lönsamhet runt och är de saker 
som definierar vad företaget erbjuder för värde till kunden. De flesta erbjudanden är 
limiterade på minst två sätt. Den ena är den tid som erbjudandet gäller och skapar ett värde 
innan det behöver designas om och återlanseras. Den andra är hur lätt erbjudandet kan 
kopieras och överföras till en konkurrent. Att modifiera kärnerbjudandet är enligt Ansoff ett 
strategiskt viktigt val.  
 
Marknaden 
Skall här ses som de olika val ett företag har då det gäller att välja marknad. Det finns en 
distinktion mellan företagets konsumentmarknad där det är välkänt och etablerat och de 
övriga marknader där företaget inte är etablerade eller har någon kunskap. Figur 3.11 visar på 
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hur Ansoff kombinerar produkter och marknader till en 2x2 matris och visar på fyra olika 
tillväxtstrategier.  
 

  Product Present Product Future 
Market 
Present Market Penetration Product Development 

Market Future Market Development Diversification 

 
Figur 3.11 IGOR ANSOFFS TILLVÄXTMATRIS Ansoff (1966) 

 
Marknadspenetrering 
Tillväxt skapas genom att öka försäljningen av nuvarande produkter till nuvarande segment 
utan att förändra produkten. Företaget väljer här medvetet inte en tillväxt- eller 
diversifieringsstrategi utan endast att förstärka sin plats på marknaden. Detta är fördelaktigt 
då det går bra för den existerande produkten och det finns marknadsandelar att hämta.  
 
Marknadsutveckling  
Tillväxt skapas genom att identifiera och utveckla nya marknadssegment för nuvarande 
produkter inom företaget. Enligt Hood och Lowy kan en välutvecklad produkt introduceras 
till nya marknader för att utöka dess värde. Detta är fördelaktigt då endast små förändringar 
av den existerande produkten är nödvändiga och den existerande marknaden är mättad.  
 
Produktutveckling  
Tillväxt skapas genom att erbjuda helt nya eller modifierade produkter till nuvarande 
marknadssegment. Det ”relationskapital” som enligt Hood och Lowy en företagare har till 
sina kunder gör det möjligt för företagen att lansera nya produkterbjudanden mer effektivt och 
till lägre kostnader till befintliga kunder än till nya.   
 
Diversifiering  
Tillväxt skapas genom att starta upp affärer eller köpa upp företag utanför företagets 
nuvarande produkt- och marknadsområden. Diversifiering kräver en strategisk genomgång 
när ett byte till ny produkt och ny marknad sker samtidigt. Det är det mest utmanande, 
kostsamma, och riskfyllda av de fyra valen. Nya relationer och färdigheter behöver utvecklas. 
Företag väljer denna strategi i samband med en eller flera av de andra valen, eller i samband 
med en kris.  Porter (1987) har utarbetat en modell för hur företag skall skapa diversifiering 
och samtidigt skapa aktieägarvärde. Genom att genomgå tre olika tester menar Porter på att 
detta värde kan skapas i samband med en diversifieringsstrategi. 
 
The Attractiveness Test  

De branscher som väljs för diversifiering måste vara strukturellt attraktiva eller förmågan att 
bli attraktiva. En viktig del för att detta test skall fungera är att alla punkter i testet fylls i 
vilket innebär att om branschen är attraktiv är detta otillräckligt för att uppnå en gynnsam 
diversifiering.  
 
The Cost of Entry Test 

Det andra testet innebär att kostnaden för att kunna gå in i branschen inte får kapitalisera alla 
framtida intäkter. Testet visar på hur en branschs attraktivitet kan skilja mycket mellan ett 
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företag som är inne i branschen och ett företag som försöker att komma in i en bransch. Enligt 
Grant (2005) har vissa branscher väldigt höga vinstmarginaler men dessa skyddas samtidigt 
av höga inträdesbarriärer. Ett företag som önskar att gå in i branschen kan antingen köpa upp 
ett företag inom branschen vilket gör att köparen måste erlägga en prispremie som ofta ligger 
runt 25-50% över marknadspriset för att få kontroll över marknadspriset. Det andra 
alternativet är att etablera ett samarbete med ett företag inne i branschen. Oavsett vilket av 
dessa alternativ företaget väljer, måste företaget konfrontera de inträdesbarriärer som finns 
vilket ofta innebär hög risk eller låga intäkter under en lång period.       
  
The Better Off Test 

Testet visar på vilket potentiellt konkurrensövertag som skulle uppnås om företaget 
diversifierar och huruvida organisationen är bättre utan. Enligt Grant (2005) kan 
diversifieringspotentialen förbättra konkurrensfördelarna för det diversifierade företaget eller 
för ”moderbolaget”, eller för båda. Att kombinera olika affärer i separerade, men relaterade 
produktområden kan förbättra konkurrensfördelarna för både det uppköpta företaget och 
uppköparen. De olika sätten för ett företag att skapa synergifördelar genom diversifiering är 
enligt Grant (2005) genom större marknadskraft, stordriftsfördelar, stordriftsfördelar från 
interna transaktioner, det diversifierade företaget som en intern marknad, och 
informationsfördelar från det diversifierade bolaget. 
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4 

- EMPIRI - 
 

Syftet med kapitlet är att klargöra dels hur bransch- och konkurrenssituationen förändrats det 
senaste decenniet. Vidare ämnar avsnittet förklara hur synen på företaget interna resurser och 
förmågor förändrats och vilken funktion dessa har vid strategiska val. Genom en klargöring 
av såväl marknads- som specifika företagsförhållanden skapas en vidare förståelse för 
analysen.  
 
 

 
 

4.1 Branschsituation 
Syftet med detta avsnitt är att klargöra hur och varför konsumentvarubranschen har 
förändrats. Detta kommer sedermera ligga till grund för att i analysen kunna visa på vilka 
implikationer branschstrukturen har för de strategiska valen. 
 

4.1.1 Förändrad marknadssituation 
Under det senaste decenniet har konsumentvarubranschen utsatts för en hel del externa 
förändringar vilket har lett till ett antal interna förändringar förklarar Gerry Kingham, 
finanschef för P&G –Nordic. Kingham menar på att marknaden har förändrats på såväl 
efterfråge- som utbudsidan. På efterfrågesidan har konsumentens konsumtionsbeteende 
förändrats och på utbudsidan menar Kingham att återförsäljarna har börjat erbjuda egna varor, 
s.k. private labels och att överkapacitet har byggts upp för att klara tilltagande priskonkurrens. 
Enligt Kingham har samtliga dessa faktorer bidragit till att det idag är konsumenten som har 
bäst förhandlingsposition. 
 
Kingham förklarar att konsumentbranschen historiskt utgjorts av ett fåtal kunder vilka har haft 
relativt goda marginaler samtidigt som produktutbudet varit relativt konstant varpå företag 
som P&G har haft en gynnsam position. Kingham förklarar att P&Gs globala kunder idag 
huvudsakligen utgörs av Walmart, Tesco, Ahold, Aldi samt Carrefour. Vidare berättar 
Kingham även att den nordiska marknaden är väldigt konsoliderad, där de stora aktörerna 
redan är stora, samt att den svenska marknaden idag är världens mest konsoliderade. Kingham 
berättar att P&G historiskt haft en relativt dominerande position mot sina kunder. Företaget 
gav strikta direktiv om hur saker och ting skulle utföras medan företaget idag är mer 
tillmötesgående och arbetar mycket nära sina kunder, kåserar Kingham. Vad som ligger 
bakom denna attitydförändring är kundernas förbättrade förhandlingsposition vilken uppnås 
genom utveckling och försäljning av egna varor menar Kingham. I takt med intensifieringen 
av private labels, vilka drivit ner priset för hela segment, försämrades P&G marginaler vilket 
fick allvarliga konsekvenser för P&Gs lönsamhet säger Kingham.  
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En annan bidragande faktor till de minskade marginalerna är att P&Gs kunder idag måste 
möta sina aktieägares allt högre ställda krav på lönsamhet, gladare konsumenter och större 
omsättning vilket i sin tur ställer högre krav på leverantörer såsom P&G menar Kingham. 
Enligt Kingham måste de försämrade marginalerna kompenseras med att P&G kontinuerligt 
skapar tillväxt och ökar omsättningen. Kingham är noga med att poängtera att detta är särskilt 
viktigt för P&G – norden då verksamheten är relativt liten samtidigt som återförsäljarna idag 
ställer oerhörda krav.  
 
Med försämrade marginaler försökte P&G att förbättra relationerna till kunderna genom att 
utveckla CBD (Customer Business Development) enheter, i syfte att skapa tillväxt menar 
Kingham. Kingham argumenterar för detta genom att illustrera att produkternas position i 
butiken är avgörande för tillväxten. Med en bättre relation hamnar produkterna på mer 
attraktiva positioner enligt Kingham. Kingham beskriver CBD som ett team medarbetare 
vilka arbetar med att utveckla kundernas affärer. Poängen är att få kundernas affärer att växa 
men att P&Gs egna produkter ska växa snabbare och mer säger Kingham.   
 
P&G är ett företag som historiskt haft en stabil tillväxt och omsättningsökning, menar 
Kingham och förklarar samtidigt att denna resultatutveckling plötsligt började avta 1995. 
Årsredovisningen från 2005 visar att mellan 1995-1999 ökade den globala omsättningen i 
genomsnitt med 3,4%, medan omsättningen ökade med 6,6% mellan 1999-2005. Dock är det 
viktigt att belysa att 2000 minskade omsättningen med -1,8%, vilket delvis kan förklaras med 
den globala recessionen samma år. Om vi bortser från detta år har P&G haft en genomsnittlig 
omsättningsförbättring med 8,7%, vilket förtydligar Kinghams uttalande.  
 
Kingham säger att Unilever var P&Gs huvudkonkurrent för ett antal år sedan medan det idag 
inte lika enkelt att visa på en specifik huvudkonkurrent. ”Förändrade konsumentvanor och 
tilltagande konkurrens har lett till att vi idag är mer fokuserade på mer lönsamma områden 
såsom Health & Beauty Care varpå våra konkurrenter idag utgörs huvudsakligen av Unilever, 
L’Oréal och SCA”2 Unilevers affärsfokus ligger idag på functional foods, där marginalerna är 
större än på vanliga standardprodukter, L’oréal är aktiva inom Health & Beauty Care medan 
SCA är verksamma inom förpackningsindustrin och blöjtillverkning.  
 

   
Affärsområde $ Försäljning (Miljarder) BT Marginal 
Fabric+Home Care 15,2 24 % 
Beauty Care 19,4 24 % 
Baby  12 15 % 
Health Care 5,8 18 % 
Snacks/Coffee 3,1 14 % 

 
Tabell 1 P&Gs FEM OLIKA AFFÄRSOMRÅDEN OCH LÖNSAMHET (2005) 
 

4.1.2 Strategisk förändring  
Kingham förklarar att det under den senaste tiden skett två stora förändringar. Dels har P&G 
genomgått stora organisationsförändringar sedan 1998 och dels har det hänt mycket 

                                                
2 Intervju med Gerry Kingham, Finance Manager P&G – Nordic 2005-12-02 i Stockholm 
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affärsmässigt sedan 2001 menar Kingham på och illustrerar med att företaget på mycket kort 
tid förvärvat Ajax, vilket var ett lokalt förvärv, Wella, och senast Gillette. Samtliga förvärv 
har utsatt organisationen för en hel del förändringar och påfrestningar, vilket har förändrat 
företagets förutsättningar förklarar Kingham. Den största förändringen, hur företaget vänder 
sig till marknaden, har genomsyrat hela företaget, menar Kingham. Kingham menar att 
företagets idéer och produkter var bra men att det tog för lång tid, upp till 5år, innan 
produkterna kom till marknaden. Ofta var företaget först med sina produkter, men likväl 
tenderade konkurrenterna att kopiera produkterna mycket snabbt vilket bidrog till att det blev 
svårare att nå break even för gjorda investeringar, berättar Kingham. Den nya 
organisationsstrukturen har bidragit till att företaget idag är mindre formellt menar Kingham, 
personalen är mer integrerade med varandra vilket behövs då snabbare beslut måste fattas för 
att få ut produkterna till marknaden mer effektivt. Kingham anser att detta är en viktig intern 
strategisk förändring.  
 
Enligt Kingham är anledningen till att företaget inte fortsatte växa att de strategiska val, 
angående organisationens framtida riktning, som gjordes 1995 var felaktiga. Strategin var bra 
men företaget fokuserade på fel områden och med ett alltför starkt externt fokus 
vidareutvecklar Kingham. Enligt Kingham är P&Gs strategi,     
 
“A conscious set of  choices which defines how we intend to beat competition on a 
sustainable basis in meeting consumer needs”. Där, 
 

Choices     = What We Will Not Do 
Beat    = Superior financial returns 
Sustainable   = Long Term 
 

I konkreta termer består dagens strategi av följande strategiska val: 
 

• Continue to Build the Core Businesses 
• Grow Big Brands / Countries / Customers 
• Grow faster in Lower Income Markets 
• Improve Mix: Health and Beauty Care 
• Maintain Growth Momentum in Europe 
• Divest none Core Business 

 
De största strategiska förändringarna sedan 1995 är att företaget fokuserar än mer på 
kärnverksamheten och avvecklar allt annat, vilket är en fråga om vad som ska och inte göras, 
menar Kingham. Idag är företaget mer fokuserat på mer lönsamma områden såsom Health & 

Beauty Care vilket tidigare nämnts. Figur 4.1 visar på hur P&G strategiskt arbetat för att 
förbättra affärsportföljen. Enligt Kingham är målet är att portföljen till 50 % ska bestå av 
Health & Beauty Care år 2005. För att vara konkurrenskraftiga på lång sikt i dagens 
turbulenta omgivning menar Kingham att företaget börjat se allt mer till sina interna resurser 
vid den strategiska planeringsprocessen.   
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Figur 4.1 P&Gs SKIFT MOT MER LÖNSAMMA PRODUKTOMRÅDEN 
 
Historiska strategiska val har starkt influerat dagens val menar Kingham på och illustrerar 
med att de att de felaktiga valen har bidragit till att organisationen idag är mer effektiv och de 
strategiska val som görs är enkla och transparenta. Vidare måste även dagens val vara starkt 
fokuserade till lönsamma områden och beslut tas utifrån situationens karaktär förklarar 
Kingham. Tidsperspektivet är en aspekt som är viktig att beakta vid strategiska val menar 
Kingham. För att vara konkurrenskraftig på såväl kort som lång sikt krävs det att det dagliga 
strategiarbetet är förenade med det övergripande långsiktiga målet säger Kingham. I den nya 
organisationsstrukturen menar Kingham att varje individ i organisationen är medveten om vad 
som krävs av denne för att det övergripande målet ska nås. Kingham uttrycker det på följande 
vis ” Everyone on the team knows their role in the GOAL and what they are MEASURED on 
to SUCCEED”. Det har således skett en stor förändring i hur strategin förmedlas inom 
företaget.  
 
Exakt vilka modeller och teorier som P&G arbetar med vill inte Kingham förtälja men 
förklarar att företaget idag strategiskt skapar tillväxt genom uppköp. Vid själva 
uppköpsprocessen ser företaget till ett antal faktorer menar Kingham. Först måste produkten 
tillhöra en av P&G Core Business och därefter ser P&G till produktens Turnover Growth 

Expections. Kingham avslutar med att förklara att därefter ställs två frågor, ”whats the 

strength of the brand” och ”how can we improve that strength”?  

 

Kingham avslöjar att företagets individuella strategi med syfte att skapa tillväxt och 
lönsamhet utarbetas efter en liknande SWOT-analys. En viktig skillnad från tidigare enligt 
Kingham är att det idag fokuseras på att identifiera interna styrkor och möjligheter istället för 
som tidigare när svagheter och hot prioriterades. Detta görs för att hitta de resurser som är 
unika och värdefulla och vilka på sikt kan skapa långsiktig och lönsam tillväxt menar 
Kingham på.      
 

 

4.2 Konkurrenssituation 
Denna del syftar till att klargöra hur konkurrenssituationen såg ut för 10 år sedan och hur den 
ser ut idag. Detta kommer sedermera ligga till grund för analysen som ämnar visa på hur och 
varför den har förändrats samt vilka implikationer detta har haft för P&Gs strategiska val.   

P&Gs portfolio 03/04

53%
47%

P&Gs portfolio 05/06

50%50%

P&Gs portfolio 98/99

64%

36%
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4.2.1 Konkurrenter 
För 10 år sedan var Unilever P&Gs huvudkonkurrent men idag är det inte lika lätt att utpeka 
en bestämd huvudkonkurrent, menar Kingham på som anser att anledningen till detta är 
förändrade marknadsförutsättningar. Kingham menar att konkurrenssituationen kan delas in i 
två olika delar, dels direkta konkurrenter – konsumentvaruproducenter dels indirekt i form av 
återförsäljare såsom Ica, och Coop. Producenter av konsumentvaror med vilka P&G direkt 
konkurrerar med är Unilever, L’Oréal, Henkel, KC och SCA.  
 
Unilever 
Enligt företagets årsredovisning från 2005 är Unilever idag aktiva inom fyra olika 
affärsområden, Mat, Skönhet & stil, Hem och Hälsosam livsstil. Under de senaste åren har 
Unilever byggt upp företaget kring befintliga varumärken, förenklad arbetsprocess och 
förbättrad förståelse för konsumenternas preferenser3. På Unilevers hemsida kan följande 
läsas ”I allt ökad utsträckning tar konsumenter med sig sina värderingar som 
samhällsmedborgare i sina köpbeslut”4. Vidare visar årsredovisningen på att Unilever satsar 
på att möta det konsumentbehov som uppstår som en konsekvens av globala utmaningar som 
en åldrande befolkning, urbanisering och förändrade livsstils- och konsumtionsmönster. 
Unilever tror på en ökad efterfrågan från konsumenter vad gäller5: 
 

• en hälsosammare livsstil 
• ökad variation, bättre kvalitet, smak och glädje 
• tid, som i ökad utsträckning är en lyxvara           

 
Unilevers strategi är att fokusera på forskning och utveckling samt utveckla och marknadsföra 
företagets starkaste varumärken, vilka är de som möter den starkaste efterfrågan6. 1995 var 
Unilevers omsättning $52 miljarder, år 2000 drygt $42 miljarder och december 2005 beräknas 
den uppgå till dryga $50 miljarder. Sedan 2000 har även personalstyrkan minskat med 72 000 
personer till dagens 223 0007. Unilevers mål är att skapa uthållig och lönsam tillväxt, 
långsiktigt värde för aktieägarna, personalen och övriga intressenter. Detta ska uppnås genom 
kunskaper om lokala marknadsförhållanden, öppenhet, produktivitet, och effektivt samarbete 
mellan olika delar inom organisationen.8  
 
L’Oréal 
L’Oréal skiljer sig från P&G och Unilever då 98 % av företagets omsättning härrör från 
kosmetika, vilket är företagets enda affärsområde9. På företagets hemsida kan följande läsas 
”We have devoted all our resources into understanding every aspect of that business and 
combined our efforts to build a unique arena of expertise”10. 2004 var det 20e året i rad som 
företaget uppvisade en dubbelsiffrig vinstökning. Den enorma tillväxten härrör enligt 
företagets VD, Lindsay Owen –Jones, från fem viktiga strategiska val11.  
 

                                                
3 http://www.unilever.se/ourcompany/aboutunilever/Vitality/default.asp (2005-12-10) 
4 ibid. 
5 http://www.unilever.se/ourcompany/aboutunilever/Vitality/default.asp (2005-12-10) 
6 http://www.unilever.com/ourcompany/investorcentre/operations_and_strategy (2005-12-10) 
7 ibid. 
8 ibid. 
9 www.loreal.com (2005-12-10) 
10 ibid. 
11 ibid. 
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• Innovation av värdeskapande, svårimiterbara kvalitetsprodukter  
• Retail channel diversification 
• Rätt segment där konkurrens sker genom innovation, kreativa lösningar, 

varumärkenas styrka och förmåga att svara på snabba och föränderliga trender.  
• Aggressivitet  
• Global expansion på nya och uppkommande marknader 

 
Lindsay Owen –Jones skriver även i årsrapporten från 2004 att företagets differentierade 
kultur starkt bidrar till ett kreativt och innovativt tänkande vilket är förutsättningen för den 
fortsatta lönsamma tillväxten. Hjärtat i L’Oréals tillväxtstrategi är global expansion. Företaget 
är idag aktivt i mer än 130 länder, och letar ständigt efter nya länder och stärka positionerna 
på nuvarande marknader. 1995 uppgick försäljningen till $8,1 miljarder, 2000 till $12,7 
miljarder och i december 2005 beräknas den uppgå till strax under $15 miljarder, vilket ger en 
genomsnittlig tillväxt på 8,5 % per år.12  
 
Private Labels 
Globalt konkurrerar P&G med livsmedelsjättar såsom, Wal-Mart, Tesco, Ahold, Carrefour 
och Aldi. Vid samtal med Kingham framgick det att konsumentvarubranschen har en stark 
lokal förankring och exemplifierar med den nordiska marknaden där Ica och Coop står för 
mer än 50% av marknaden. Återförsäljarnas egna produkter är i regel lågprisprodukter menar 
Kingham vidare och förklarar att det blivit allt viktigare för P&G att vara kreativa, innovativa 
och fokusera på utveckling av kapitalintensiva produkter.  
 

4.2.2 Konkurrensmedel 
Kingham förklarar att sättet och med vilka medel företag idag konkurrerar har förändrats 
sedan mitten på 1990-talet. Kingham anser att det idag blir allt viktigare för företag att vara 
finansiellt starka och vidareutvecklar detta med att säga ”vid tilltagande konkurrens är tillväxt 
essentiellt för att fortsätta vara en konkurrenskraftig aktör”. Tillväxt skapas på olika sätt, P&G 
har vuxit till stor del genom företagsförvärv varför ett stort fritt kassaflöde blir ett mycket 
centralt konkurrensmedel, förklarar Kingham.  Vidare anser Kingham att varumärkena i sig är 
mycket viktiga konkurrensmedel. Kingham menar att varumärket består av en produkt med 
bestämt pris och kvalitet. Den rörliga variabeln blir produktens rykte vilket är ett resultat av 
den måluppfyllelsegrad konsumenten får avslutar Kingham.  
 

4.2.3 Kundens roll 
Med de egna varorna har kunderna fått en allt starkare position mot leverantörerna, anser 
Kingham. Kingham förklarar att en lönsam tillväxt kräver att produkterna hamnar på rätt plats 
i butikernas hyllor, på s.k. sweet spots. Lågpris varornas utbredning har tvingat leverantörerna 
till att förändra sin produktmix förklarar Kingham. För att få ut sina produkter i butikerna 
måste således leverantörerna arbeta mycket nära kunderna, anser Kingham och förklarar att 
P&G arbetar med att utveckla kundernas affärer för ökad försäljning men att syftet är att den 
egna tillväxten ska vara snabbare och större än kundernas.  
 

                                                
12 www.loreal.com (2005-12-10) 
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4.2.4 Konsumentens roll 
Konsumenten är den stora vinnaren menar Kingham på. Komplext behov och en allt mer 
individuell livsstil och beteende anser Kingham vara bidragande faktorer. En annan faktor är 
att antalet aktörer har tilltagit vilket vidare har inneburit lägre priser för hela segment förklarar 
Kingham. Vidare menar Kingham på att den tilltagande globaliseringen och urbaniseringen är 
självändamålsenliga faktorer som bidrar till att konsumenten även i fortsättningen kommer att 
den stora vinnaren.  
 

4.3 Resurser och förmågor  
Syftet med denna del är att klargöra hur P&Gs uppsättning av resurser och förmågor ser ut 
och hur deras synsätt på dessa har förändrats samt vilken funktion de har haft för företagets 
strategiska val mellan 1995-2005. 

4.3.1 Resurser  
Enligt Kingham baseras P&Gs verksamhet på tre huvudresurser. Den första är P&Gs 
varumärken. Kingham menar att starka varumärken är extremt viktigt för att överleva den 
tilltagande konkurrensen. Enligt Kingham är det idag endast en eller två leverantörer som får 
vara med på hyllorna tillsammans med detaljhandlarens egna märken. Kingham förklarar att 
om varumärkena inte är nummer ett eller två - ”then you are in trouble”. Företagets 
varumärken är inte endast värdefullt vid etablering på kundmarknader utan bidrar även stort 
till företagets lönsamhet då de starka varumärkena möjliggör bättre marginaler, menar 
Kingham. Starka varumärken kan antingen skapas inom företaget eller genom förvärv menar 
Kingham på. Den andra resursen är Human Resources där Kingham förklarar att mycket av 
P&Gs framgångar utgörs av den kunskap som personalen besitter och att det är viktigt att 
arbeta med ”good people”. En viktig komponent till varför företagets Human Resources är en 
viktig resurs är enligt Kingham företagskulturen som är motiverande och gör att personalen 
arbetar organiserat mot ett gemensamt mål. Kingham förklarar att den tredje resursen är 
kapital. Med detta menar Kingham att det behövs väldiga finansiella resurser för att kunna 
driva ett företag som P&G.  
 
På frågan om företaget har några resurser i balansräkningen som konkurrenterna inte har, och 
om några av dessa har varit nyckelfaktorer i P&Gs framgång svarar Kingham ”att P&G inte 
har några tillgångar som några konkurrenter inte har eller skulle kunna inneha”. Kingham 
betonar dock företagets fabriker runt om i världen och berättar att han själv varit positionerad 
på en fabrik i tre år. Kingham förklarar att P&Gs fabriker är effektiva med låga 
tillverkningskostnader vilket bidrar till lönsamheten. Även om fabrikerna är effektiva bidrar 
de inte med ett oproportionerligt värde till slutprodukten eller av ett sådant ovanligt slag att 
konkurrenter inte är i närheten av att uppnå samma effektivitet. (En effektivitetsökning har 
uppstått på flera ställen i företaget enligt Kingham och kapitalkostnaden har sjunkit från 18 
till 4 procent). Detta skapar enligt Kingham förutsättningar för större fria kassaflöden vilket 
ger möjlighet till förvärv av företag samtidigt som han återkopplar till beskrivningen av den 
tredje nyckelresursen, finansiella resurser. 
 
Företagskulturen är enligt Kingham mycket stark på P&G. En av anledningarna tror Kingham 
ligger i att företaget har en anställningsprocess som syftar till att finna personer med speciella 
kunskaper eller med en stor mångsidighet. Kingham fortsätter och förklarar att företaget först 
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och främst internrekryterar vilket gör att medarbetarna fostras inom företaget och därmed får 
en känslomässig relation till P&G. Det finns dock en stor svaghet med den starka 
företagskulturen. Med medarbetare som fostras att tänka i samma banor skapas ett väldigt 
smalt synfält säger Kingham. Hur överförbar kulturen är till andra företag är svårt att säga 
anser Kingham. Kingham exemplifierar med att kulturens uppbyggnad säkert går att kopiera 
men att personalen som skapar själva atmosfären vilket utgör kulturens fundament inte är 
överförbar till andra företag.  
 
Tidigare har det funnits en nästintill sektliknande bild av företaget säger Kingham och syftar 
då på deras starka företagskultur, sammanhållningen och det starka bandet till företaget. På 
frågan hur företaget använder sig av sitt rykte för att skapa värde svarar Kingham att företaget 
försöker vårda relationen med kunderna och att det är viktigt att ha ett gott rykte. Kingham 
menar att P&G har ett bra rykte men att det är exceptionellt bra eller att det bidrar stort till 
företagets lönsamhet säger han är att överdriva.  
 
I P&Gs årsredovisning för 2005 P&G (2005) skriver företagets VD A. G Lafley i ett uttalande 
till aktieägarna, att volym är en av företagets ”kärnstyrkor”. Vad som menas med detta är att 
P&G genererar volym inom såväl inköp, distribution och affärstjänster förklarar Kingham. 
Genom lägre kostnader skapas utrymme för vidare investering och utveckling där mycket 
resurser har investerats i innovation av nya produkter, förklarar Kingham. Såväl Lafley som 
Kingham illustrerar detta med att förklara att P&G investerar mer än konkurrenterna i såväl 
FoU som marknadsföring vilket leder till en gedigen topp- och bottenlinje tillväxt. Vidare 
skriver Lafley att företaget har en organisationsstruktur som fungerar för att kunna leverera 
kunskap och storskalighet på en global nivå med en djup förståelse för både kunden och 
konsumenten på en lokal nivå. 

 
 
Figur 4.2 P&Gs ORGANIZATION  2005 STRUCTURE   -Dyer, mfl (2004) 
 
Figur 4.2 illustrerar den nya organisationsstrukturens syfte och funktion. På den vänstra axeln 
återfinns Global Business Units (GBU) vilka enligt Kingham har till funktion att skapa 
förståelse för konsumenternas komplexa beteende och utveckla företagets övergripande 
strategi för olika varumärken. Market Development Organizations (MDO) utvecklar enligt 
Kingham marknadsföringsplaner på lokal nivå där syftet är att på ett effektivt sätt skapa 
förståelse för den lokala konsumenten och kunden.   
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4.3.2 Förmågor 
De förmågor som skapar kundvärde finns det väldigt många av inom företaget enligt 
Kingham. Kingham exemplifierar med marknadsföring, finansiering samt forskning och 
utveckling. De aktiviteter som P&G enligt Kingham utför exceptionellt bra är deras ”Global 
Business Services” vilka enligt Kingham är decentraliserade till regioner och tillhandahåller 
tjänster internt inom redovisning, order management och IT. Kingham utvecklar och förklarar 
att GBS förser olika avdelningar inom företaget med teknik, processer och standard 
dataverktyg för att skapa bättre förståelse för företagets affärer och bättre tjäna konsumenter 
och kunder. GBS är enligt Kingham väldigt effektivt och kostnadsmässigt konkurrenskraftigt.  
 
Kingham menar att P&Gs innovation kan vara den viktigaste aktiviteten som utförs på P&G 
och anser att källan till att kvarhålla starka varumärken sker genom att ständigt lyckas, 
förbättra och utvidga produktsortimentet. Enligt P&G(2005) sker en rigorös 
produktutveckling inom företaget där  4% av den årliga försäljningen återinvesteras i FoU, 
där det även framgår att företaget innehar 24000 patent och att rättigheter till mer än 3800 nya 
patent erhålls årligen. Enligt Lafleys brev till aktieägarna i årsredovisningen från 2005 
handlar innovation om att förstå konsumenten. Förståelse för konsumentbeteende menar 
Lafley är det som driver P&Gs innovation och märkesuppbyggnad samt stärker det upplevda 
värde som företaget levererar. Lafley fortsätter och beskriver att företaget årligen investerar 
$2 miljarder i innovation vilket är mer än vad samtliga konkurrenter tillsammans investerar.  

4.3.3 Förändrad syn på företagets resurser och förmågor  
De stora förändringarna enligt Kingham som har skett i synen på företagets tillgångar under 
denna period är framförallt synen på företagets varumärken och Human Resources, men även 
till kunderna, tillägger Kingham. Hur dessa förändringar har kommit fram förklarar Kingham 
genom att illustrera med 1999 som var ett tufft år. Företagets finansiella resurser för 
nyinvesteringar var slut, börsspekulationerna var som högst, P&G förlorade 33% av sin 
personal till nya bolag som dök upp på marknaden vilket ledde till dålig stämning på 
företaget, kåserar Kingham. P&Gs stora problem under den här tiden var enligt Kingham inte 
företagets strategi som varit någorlunda samma hela tiden. Kingham anser att problemet 
istället låg i att företaget inte effektivt kunde verkställa beslut och att nya produkter inte kom 
till marknaden tillräckligt fort. Enligt Kingham kom produkten först ut på en testmarknad men 
innan produkten var lanserad på alla geografiska marknader hade konkurrenterna hunnit 
lansera en likvärdig produkt. Åtgärderna blev många och primärt tillsattes en ny VD, A.G 
Lafley. Kingham menar att nytt ledarskap kan vara väldigt betydelsefullt för ett företag i kris 
och att det i det här fallet var mycket viktigt. Kingham betonar detta med att säga: 
 

”Dont underestimate what a new CEO can do for a company” 
 
Enligt Kingham har den nya organisationsstrukturen 0-2005 som iscensattes 1998 gjort det 
möjligt för en större rörlighet inom P&G. Kingham berättar att tidigare var möjligheten för 
personalförflyttningar endast möjligt inom samma land medan det idag finns stora möjligheter 
för en internationell karriär. Kingham förklarar att synen på HR har förändrats mycket och det 
idag finns mer förståelse och insikt för den individuella medarbetarens kunskap vilket nu 
utnyttjas inom organisationen. Med de nya GBU enheterna kan en anställd med 3 år inom 
organisation söka sig till valfri plats i världen vilket möjliggörs av företagets intranät, berättar 
Kingham. Andra förändringar inom HR är att mer rigorösa utbildningar för medarbetarna på 
alla olika plan i företaget har utvecklats och att det idag erbjuds ett aktieoptionsprogram för 
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chefer på betydligt lägre nivåer än tidigare, säger Kingham. Kingham avslutar med att säga att 
den nya fokuseringen på HR har varit en motiverande faktor för personalen. Den andra stora 
förändring som har skett är på vilket sätt vi utnyttjar våra största varumärken då vi lägger ner 
mer tid, kunskap och fokus på att vårda våra största varumärken berättar Kingham.  
 
Förändringar som skett med kulturen är enligt Kingham att den har blivit mycket mer 
avslappnad på senare tid. Kingham fortsätter och förklarar att omorganisationen har lett till en 
mindre hierarkisk organisation med mer integration och kommunikation vilket bidragit till ett 
snabbare beslutsfattande och en högre effektivitet. Förändringarna i kulturen har också 
förenklat strategiarbetet men Kingham säger samtidigt att kulturen aldrig varit en del som 
beaktats vid företagets strategiformulering. Vad den nya kulturen har bidragit med är ett bättre 
relationsbyggande med kunder och konsumenter, menar Kingham. Kingham exemplifierar 
med företagets CBD initiativ vilket har möjliggjort en bättre relation med kunderna. CBD är 
unikt i den meningen att ingen annan gör det i den omfattning P&G gör det, påpekar Kingham 
men menar samtidigt att CBD är väldigt enkelt och kopiera. Även företagets rykte har 
förändrats då P&G idag uppfattas som mer sympatiska och tillmötesgående, vilket Kingham 
tror bidragit marginellt till den resultatutveckling som skett de senaste åren.  
 
En av de största förändringarna som skett under det senaste decenniet är enligt Kingham 
företagets innovationsförmåga. Kingham fortsätter att förklara att tidigare skulle allt göras av 
och inom organisationen, vilket har förändrats dramatiskt. Allt började med ”Connect & 
Develop” programmet vilket baserades på att utkontraktera delar av forskning och utveckling 
av nya produkter, berättar Kingham. Det nya ledarskapet ansåg att P&G inte själva behövde 
uppfinna och utveckla varje ny kategori och varumärke utan skulle istället accelerera takten 
av kommersialisering av nya produkter och varumärken genom att forma partnerskap med 
externa aktörer, förklarar Kingham. 2000 emanerade 10 % av företagets innovationer från 
connect and development men målet var att 50 % av företagets innovationer skulle emanera 
från C&D inom en snar framtid.13 Från årsredovisningen 2005 framgår det att investeringarna 
i FoU de senaste 5 åren, uttryckt i procent av försäljningen, har minskat från 4,8 % 2000 till 
3,4 % 2005. För 3 år sedan genererade 45 % av alla initiativ aktieägarvärde. 2005 genererar 
80 % aktieägarvärde, således en ökning på 35 % de senaste åren.  
 
Enligt Kingham har denna öppning av organisationen för samarbeten utifrån spridit sig till 
andra delar i företaget. På de flesta delarna av P&G jobbar man nu med att ta tillvara på 
kunskap som finns utanför organisationen genom utkontraktering eller genom olika 
samarbeten. Denna tendens till att öppna upp organisationen för samarbeten har skett 
samtidigt med den kulturella förändringen berättar Kingham.   
 
Kingham förklarar under 1980-talet blev strukturen alltför komplex för att kunna möta P&Gs 
affärsbehov. Enligt Kingham var det detta som föranledde den sedermera omfattade 
organisationsförändringen vilken gick under arbetsnamnet O-2005. ”With two clear goals in 
mind ”to better serve our consumers and customers” and “to grow our business faster” Pepper 
and Jager commissioned a major organization review”14. Kingham berättar att grundtanken 
med den nya organisationsstrukturen är att företaget skulle dra fördelar från de båda axlarna i 
matrisen: Där GBUs skulle utveckla och leda starka varumärken, medan MDOs planerar och 
gör beslutsfattande på den lokala marknadsplatsen. Strukturen skall följaktligen kunna 

                                                
13 Dyer m.fl.(2005). 
14 Ibid. Sid.294 
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balansera företagets globala stordriftsfördelar med speciella behov för lokala marknader, 
förtydligar Kingham.  
 
Vid samma tidpunkt, i slutet av 1990-talet, var företaget aktivt inom flera relativt olönsamma 
produktområden vilket i kombination med en komplex organisationsstruktur ledde till diffusa 
mål, berättar Kingham. För att nå dessa mål försökte ledarna för de olika produktgrupperna att 
hålla kvar de höga priserna under stenhård konkurrens och tryckte ut nya varumärken till 
marknaden innan de var redo, vidareutvecklar Kingham. Konsekvensen blev enligt Kingham 
att företaget förlorade kontrollen över de största varumärkena och marknaderna.  Kingham 
fortsätter med att förklara att betydelsen av fler tydliga val nu blev stor. Detta innebar att sätta 
mål som var mer realistiska samtidigt som företaget tvingades fokusera mer intensivt på 
företagens största nyckelresurser och kunder, menar Kingham. Men tillväxt är beroende av 
kontexten menar Kingham varpå han förklarar att ett annat viktigt strategiskt val var att P&G 
skulle stärka partnerskapen med de tio största kunderna runt om i världen och fokusera på 
företagets tio största geografiska marknader där företaget hade stor förståelse och kunskap. 
Enligt Kingham sattes det vid denna tidpunkt upp nya mål där bland annat företaget skulle 
vara bland topp tre i en grupp av liknande företag och att de skulle ha en tillväxttakt på 4-6 
procent per år.  
 
Enligt Dyer m.fl.(2004) var en av Lafleys primära åtgärder en rekonstruktion av den 
beslutsfattande hierarkin och introducerade mer kollaborativa vägar för informationsutbyte. 
Vidare beskriver Dyer m.fl.(2004) att Lafley under de två första åren ersatte mer än hälften av 
de trettio högsta beslutsfattarna inom företaget, där äldre chefer byttes mot yngre och mer 
diversifierade. Under denna tid utvecklade Lafley ett ramverk som illustrerade de områdena 
som borde utgöra kärnfrågorna i P&Gs affärsverksamhet.   Ramverket innehöll såväl saker 
som A.G. Lafley tyckte företaget gjorde bra och vad som kunde förbättras och fick titeln, Ten 

Things I Belive, (Se appendix)15 
 

4.4 Tillväxt 
Enligt Kingham tillämpar P&G en diversifieringsstrategi för att skapa tillväxt. Detta innebär 
att företaget skall växa genom att bredda företagets portofolio av produkter och varumärken.  
Tabell 3 i appendix visar på vilka varumärken som P&G globalt har förvärvat sedan 1995, 
Dyer m.fl. (2004). Vid en kompletterande intervju med Kingham framgår det att av dessa 
varumärken och kategorier etablerade sig P&G i kaffebranschen på 1960-talet, Feminine Care 
i mitten på 1970-talet, hårvård under slutet av 1980-talet och parfym i början av 1990-talet. 
Av samtliga varumärken är det PUR, IAMS samt Gillette som möjliggjort nya etableringar, 
berättar Kingham. Kingham utvecklar med att förklara att under samma tid utvecklades även 
internt nya produkter vilket har lett till etablering i fler kategorier och exemplifierar med Baby 

Wipes, Hair Colouring och Home Dry Cleaning. Baby Wipes lanserades i mitten av 1990-talet 
under P&Gs blöjmärke Pampers. Hair Colouring lanserades under P&Gs hårvårdsmärke 
Herbal Essence och Home Dry Cleaning lanserades 1998 under det nya varumärket Swiffer.  
 
Såväl Dyer mfl(2004) som Kingham beskriver att vid förvärvet av IAMS hade P&G under en 
tid analyserat IAMS samt branschen och fann att branschens struktur vara mycket gynnsam. 
IAMS hade väldigt starka FoU förmågor och ett starkt varumärke. Det var privatägt och hade 

                                                
15 Dyer m.fl.(2004) 



Hur MNC:s kan skapa konkurrenskraftig tillväxt i mogna branscher 

   
 
 
 

45 

en stark tillväxt. Genom uppköpet gav P&G IAMS tillgång till investeringskapital, nya 
distributionskanaler och marknadsföringsexpertis vilket var essentiellt för att kunna möta den 
accelererande globala expansionen som IAMS befann sig i, kåserar Kingham. Kingham 
förklarar att uppköpet ledde till att IAMS tog marknadsdelar under 48 månader i följd och 
blev marknadsledare i Nordamerika, där företaget globalt lyckades dubblera 
försäljningsvolymen under de första fyra åren efter uppköpet, utvecklar Kingham. När vi 
frågar hur P&G tänker och agerar vid en potentiell diversifiering väljer Kingham att 
exemplifiera med IAMS. Kingham betonar att det är ett av företagets mest lyckade uppköp. 
Vidare utvecklar Kingham och berättar att det finns många lönsamma företag men att det är 
viktigt att överväga de fördelar mot kostnaden för uppköpet. Kingham utvecklar och förklarar 
att fördelarna inte får kapitaliseras av den köpesumma som erläggs för att få kontroll över 
företaget.   
 
Enligt P&Gs årsredovisning handlar P&Gs tillväxt inte bara om att skapa lönsamma 
varumärken, utan även om att skapa god långsiktig tillväxt. Kingham menar att det är viktigt 
att skapa en balanserad portofolio av varumärken. Med balans menar Kingham att företaget 
har lyckats skapa en balans av affärer, geografisk och kundmässig spridning. Kingham anser 
även att balans skapar flexibilitet vilket är nödvändigt för att kunna uppnå pålitliga mål i goda 
och svåra tider. Den balans som portföljen har idag gör att P&G inte måste dra ner på 
kostsamma investeringar för att nå kortsiktiga mål, vidareutvecklar Kingham. Kingham 
exemplifierar detta med hur företaget under 2004 utsattes för hård prispress och konkurrens i 
tandhygiensegmentet. P&G var tvunget att drastiskt öka investeringarna i marknadsföringen 
och samtidigt sänka priserna på produkterna. Genom att företaget överpresterade på andra 
områden kunde företaget fortsätta göra viktiga investeringar. Kingham avslutar med att 
förklara att långsiktighet är mycket viktigt, speciellt nu då företaget investerar mycket resurser 
i innovation där resultat tar tid.  
 
Hur företaget har expanderat geografiskt under de senaste tio åren visar Dyers m.fl.(2004) 
undersökning. Det har skett genom en kontinuerlig etablering på nya marknader. Under det 
senaste decenniet har företaget etablerat sig i ett 20-tal nya länder. Tabell 4 och 5 är 
sammanställd utifrån 1998 respektive 2005 års årsredovisningar och visar på hur P&G har 
skiftat fokus samt vilka marknader som idag prioriteras.  
 

Land Nordamerika Västeuropa Mellanöstern 
& Afrika 

Asien 
&Latinamerika 

Försäljning 49% 31,5% 7,4% 9,5% 
 
Tabell 2 MARKNADSKONCENTRATION ÅR 1998 -Årsredovisningen 1998 sid. 11 

 
Land Nordamerika Västeuropa Nordöstra  

Asien 
Utvecklingsländer 

Försäljning 48% 34% 5% 23% 
 
Tabell 3 MARKNADSKONCENTRATION ÅR 2005 –Årsredovisningen 2005 sid. 11 
 
Såväl Kingham som årsredovisningen från 2005 visar att tillväxten under de senaste fem åren 
har varit relativt bred. Företagets tillväxt har generellt skett på de flesta marknader med de 
flesta märkena och med de största kunderna, menar Kingham. Tabell 6 är en sammanställning 
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utifrån 2004 års årsredovisning och visar hur tillväxten hos P&Gs 10 största varumärken, 
försäljningen på de 10 största marknaderna och hur företagets 10 största kunder förändrats 
mellan åren 2002-2004. Kingham avslutar med att berätta att tillväxt inte endast skapas 
geografiskt utan att P&G fortlöpande försöker finna nya segment där företagets produkter inte 
är representerade.  
 

År 2002 2003 2004 
P&Gs 10 största varumärken 3% 8% 9% 
P&Gs försäljning på de 10 största 
marknaderna 

7% 11% 8% 

P&Gs 10 största kunder 12% 13% 8% 
 
Tabell 4 TILLVÄXT PÅ DE 10 STÖRSTA MARKNADERNA, KUNDERNA OCH MARKNADERNA -

Årsredovisningen 2004 
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5 

- ANALYS - 
 

Kapitlet är baserat på en hypotesprövande metod. Först analyseras den förändrade 
branschstrukturen och dess inverkan på resultatet. Därefter analyseras konkurrenssituationen 
och dess implikationer för företagets resultat. Sedermera analyseras ledarskapet och dess 
implikationer vid den strategiska beslutsprocessen. Kapitlet avlutas med en analys där syftet 
är att se om tillvägagångssättet som företaget skapar tillväxt på kan förklara 
tillväxtförbättringen. Samtliga analyser i detta avsnitt bygger på redovisade teorier och 
framtagen empiri i tidigare kapitel. 
 

 

 
 
Då uppsatsen bygger på en explorativ ansats med en kvalitativ fallstudie kommer analysen att 
baseras på ett induktivt hypotesprövande. Figur 5.1 visar hur analysen är uppbyggd. Genom 
att, likt ett pussel, testa olika teorier med insamlat empiriskt material ska en tillväxtförbättring 
på 5 % förklaras och analyseras.   
 
 

 
 

 
Figur 5.1 GENOM ATT KOMBINERA RATIONELL MED TILLVÄXT TEORI SKA EN 5 % FÖRBÄTTRING 
ANALYSERAS OCH FÖRKLARAS 
 

Hypotes 1: Förbättringen kan härledas till den förändrade branschstrukturen 

 
I problemdiskussionen accentuerades relevansen av att göra rätt strategiska val vid rätt 
tidpunkt och att det är viktigt att företag beaktar såväl externa som interna faktorer. Det 
empiriska materialet visade på att det under det senaste decenniet har skett en stor förändring i 
den makroekonomiska omgivningen, där förändringar sker i en allt snabbare takt. Nya 
marknader har öppnats upp och befintliga branschers existens ifrågasätts av ny teknik och 
förändrad efterfrågan. Genom en analys av branschens förändring och struktur utifrån Porter’s 
(1994) five forces modell kan relevanta faktorer som eventuellt bidragit till företagets 
förbättrade lönsamhets- och tillväxtresultat identifieras och analyseras.   
 
 
 

RATIONELL ANSATS TILLVÄXT TEORI 5 % ? 



Hur MNC:s kan skapa konkurrenskraftig tillväxt i mogna branscher 

   
 
 
 

48 

Rivalitet inom branschen 
Med hjälp av den empiriska studien och befintlig teori kan vi utläsa två saker. Dels att 
rivaliteten inom branschen är hög och att intensiteten av konkurrens är olika inom de olika 
segmenten. Branschen är idag indelad i två huvudkategorier, private labels och konkurrerande 
varumärken. Private labels är produkter med snarlika egenskaper men som säljs till ett lägre 
pris än kommersialiserade varumärken, då de i regel är behäftade med lägre kvalitet. 
Försäljningen av private labels innebar även att antalet aktörer tilltog vilket har påverkat 
lönsamheten inom de segment där dessa finns negativ för övriga aktörer. Detta illustreras i 
avsnitt 4.2.1 Konkurrenter där Unilever, ett MNC i samma bransch och med samma mål som 
P&G, även har tappat i försäljning. Från avsnitt 4.2.1 kan det även utläsas att Unilever tappat 
mer i relativ försäljning än P&G, vilket kan återkopplas till att Unilever är mer aktiv inom de 
segment där intensiteten av private labels är som störst. Vidare visar avsnitt 4.2.1 att P&Gs 
nya segment, Health & Beauty Care är mer lönsamt då L’Oréal har uppvisat mycket god 
lönsamhet för samma tidsperiod.     
 
Den empiriska studien visade på att konsumentvarubranschen är en mogen bransch och 
karaktäriseras därför av långsam tillväxt. Utmärkande för en sådan situation är att 
konkurrensen ytterligare intensifieras, med försämrad lönsamhet som följd, då samtliga 
aktörer genom expansion söker förbättrade marknadsandelar. Den kvalitativa fallstudien visar 
på att en förbättrad lönsamhet har uppnåtts genom att taktiska åtgärder som en mer aggressiv 
produktutveckling och förbättrad kundservicen har vidtagits i syfte att ta marknadsandelar. 
Genom utvecklingen av Customer Business Development enheter har företaget förbättrat 
relationen till kunderna vilket har varit essentiellt för att förbättra lönsamheten. Varför detta 
har varit nödvändigt är för att kunderna i branschen även är konkurrenterna16.   
 
Den försämrade lönsamheten och avtagande tillväxttakten kan således delvis härledas till att 
branschen ytterligare differentierades under senare hälften av 1990-talet med intensifierad 
konkurrens inom vissa specifika segment där P&G var aktiva. De förbättrade lönsamhets- och 
tillväxtresultaten kan förklaras av avvecklingen av olönsamma varumärken och fokuseringen 
på mer kapitalintensiva produktkategorier där konkurrensen är mindre, vilket lättare skapar 
lönsamhet.    
 
Substitut 
Teoretiskt begränsas branschens potentiella vinst av branscher med näraliggande substitut. 
Vidare framgick det av teoriavsnittet att substitut konkurrerar med två parametrar, pris och 
kvalitet. Inom lågprissegmentet finns det många substitut och volym blir väldigt viktigt för att 
skapa lönsamhet och tillväxt. Avsnitt 4.1.2 Strategisk förändring visade på att P&G idag är 
mer koncentrerade på kapitalintensiva produkter där mer forskning ligger bakom varje ny 
produktutveckling.  Genom detta strategiska val är antalet substitut med närliggande 
funktionalitet men till ett lägre pris färre. Vidare visade avsnitt 4.1.1 Förändrad 

marknadssituation i det empiriska materialet att P&G idag är aktiva inom endast fem olika 
men angränsande produktområden. En kombination av intensiv forskning, ett produktområde 
med näraliggande produkter och ett segment med få konkurrenter har gjort att detta 
strategiska val bidragit till att företaget idag uppvisar förbättrad lönsamhet.  
 
 
 

                                                
16 I huvudsak återförsäljare av private labels.  
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Potentiella etablerare 
Potentiella etablerare utgör i regel ett hot mot branschens potentiella vinst. Hur allvarligt hotet 
blir beror på hur stora hindren för nyetablering är i förening med reaktionen från konkurrenter 
som nyetableraren kan förvänta sig. Vi har tidigare visat att intensifieringen av private labels 

bidrog att P&G lämnade vissa specifika segment i favör till mer lönsamma och svårimiterbara 
produktområden. Strategiska konsekvensen av detta framgick av den empiriska studien som 
visade på att de nya produktområdena karaktäriseras av starka etableringshinder. Avsnitt 4.1.1 

förändrad marknadssituation visade på att branschen är världens mest konsoliderade och att 
stora aktörer redan är stora. Vidare visade avsnitt 4.2.2 konkurrensmedel i det empiriska på att 
aktörerna har pålitliga finansiella tillgångar och 4.3 resurser och förmågor visade att det 
existerar stordriftsfördelar. Ett stort kapital behövs för att kunna driva utvecklingen och 
lanseringen av nya produkter. Vi anser att hotet från potentiella etablerare är svagt då 
etablering är behäftad med ett antal hinder. Vidare är branschens produktutbud extremt 
väldifferentierat varpå möjligheten att använda nischstrategier för etablering inte är möjligt. 
Att branschen är behäftad med alla dessa hinder anser vi skydda företagets potentiella vinst, 
men huruvida detta har bidragit till de förbättrade resultaten ställer vi oss tveksamma till.  
 
Köpare 
Avsnitt 4.2.1 konkurrenter klargjorde att på den nordiska marknaden består köparna främst av 
återförsäljare såsom ICA och COOP. På den globala marknaden är det Walmart, Carrefour 
och Aldi. Vad som är unikt för denna marknad är att P&Gs kunder samtidigt är företagets 
huvudkonkurrenter. Enligt avsnitt 3.2.1 förhållanden utgör företag som helt eller delvis 
integrerar bakåt ett trovärdigt och påtagligt hot då de kan kräva förmånliga uppgörelser. ICA 
och COOP är välkända för att använda hot om egentillverkning som påtryckning. Vad såväl 
ICA som COOP gör är att de integrerar partiellt, de producerar en del internt och köper resten 
från utomstående leverantörer. Vidare framgår det av 3.2.1 förhållanden att en köpgrupp har 
en stark förhandlingsgrupp om branschen utgörs av ett fåtal köpare som köper stora 
kvantiteter. Att köparna i denna bransch har en stark förhandlingsposition framgick av avsnitt 
4.1.1 förändrad marknadssituation där fallstudien visade på att köparna har fullständig 
information gällande priser, kvalitet och kostnader. Vidare visar 4.1.1 på att den nordiska 
marknaden idag är världens mest konsoliderade marknad samtidigt som 
återförsäljningsmarknaden är lokalt förankrad.  
 
Avsnitt 4.2.3 kundens roll visar på vilken relevans kunden har för företagets lönsamhet och 
resultat då det är kunden som avgör var produkterna placeras i butikerna. Avsnitt 4.2.1 
förändrad marknadssituation visade på att P&G tidigare ville förändra hela marknaden och 
det fanns ingen märkbar relation mellan kund och företaget. I kombination med en förändrad 
extern kontext bidrog detta starkt till att P&G genomgick en kris. Genom koncentreringen på 
HR i kombination med en ny mindre hierarkisk organisationsstruktur har företaget utvecklat 
CBD i syfte att skapa merförsäljning. Genom detta samarbete arbetar P&G för att utveckla 
kundernas affärer men samtidigt sina egna. Vi anser att med en förbättrad relation till 
kunderna krävs mindre resurser i form av bl.a. personalens tid samtidigt som företagets 
produkter lättare positioneras på mer attraktiva platser varvid lönsamhet kan skapas.  
 
Sammanfattningsvis är konsumentvarubranschen en mogen bransch som karaktäriseras av en 
långsam tillväxttakt. Utmärkande för sådana förhållanden är hög grad av rivalitet bland 
existerande konkurrenter då vidare expansion för en aktör innebär en mindre marknadsandel 
för en annan. Samtidigt vet vi att konkurrensen är mindre intensiv inom vissa segment vilket 
beror på ett antal etableringshinder där storlek och finansiell styrka är de två mest väsentliga. 
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Från denna analys med hjälp av Porters modell har vi illustrerat hur branschen har förändrats 
och vilka konsekvenser detta har fått. Analysen visar på hur ett företags lönsamhet beror på 
kraften hos de olika krafterna. För att kunna svara på om, och i så fall hur och varför, den 
förändrade branschstrukturen bidragit till det förbättrade resultatet är det viktigt att analysera 
företagets positioneringsval.  
 
Vilken strategisk ansats som är mest lämplig beror på omständigheter och är alltid unik för 
varje företag. Avsnitt 3.2.2 strategiska möjligheter beskriver tre allmänna strategiska ansatser 
för att skapa en långsiktig konkurrenskraftig position. Historiskt sett har P&G använt sig av 
en differentieringsstrategi, vilket företaget använder sig även idag. Varför används samma 
positioneringsstrategi och hur är det möjligt då vi vet att branschstrukturen har förändrats 
relativt markant? I problemdiskussionen återfinns följande citat av Igor Ansoff: 
 
“The key to strategy is recognizing that if a company is functioning, it is part of the 

environment,..., when a Manager understands the environment and recognizing that the 

environment is constantly changing, then the manager can make the correct decisions in 

leading the organizations into the future”  - Igor Ansoff (Corporate Strategy, 1966) 
 
Innebörden av detta är av stor relevans till varför P&G visade upp försämrade resultat samt 
varför och hur företaget lyckades förbättra dessa. Avsnitt 3.2.2.1 generiska strategier 
förklarar att företag som vill uppfattas som unika i en bransch använder sig av denna strategi. 
Genom design, märkesprofiler och kvalitet differentierar sig P&G mot övriga konkurrenter. 
Syftet med detta är att produkten ska uppfattas som unik varpå kunder och konsumenter blir 
villiga att betala en prispremie. Viktigt att betona är att om produkten uppfattas som unik 
kommer substitut att saknas varpå prispremien kan sättas högre och större vinst göras. Vi 
anser att P&G använder sig av denna strategi av två anledningar, dels tjänar företaget ett brett 
segment och dels framgår det av den empiriska studien att företagets uttalade mål är att vara 
marknadsledare inom de flesta produktgrupperna. Enkel företagsekonomi kan enkelt visa på 
att marknadsledare och differentieringsstrategier är starkt korrelerade. Detta är anledningen 
till varför företaget använder sig av en differentieringsstrategi och inte en lågkostnadsstrategi.     
 
Vi visade tidigare på att kundernas förhandlingskraft mot P&G har förbättras markant. Ett 
strategiskt val för att kunna neutralisera denna är att använda en lågkostnadsstrategi. Ett annat 
val är att lämna segmentet och söka nya, mer lönsamma, där den nuvarande strategin får 
bättre utfall i förhållande till företagets resurser och förmågor. Om företaget skulle ha varit 
kvar i dessa, nu hårt konkurrensutsatta segment skulle företaget således ha tvingats ändra sin 
differentieringsstrategi. Om företaget skulle ha nått framgång ställer vi oss tveksamma och 
ovetandes till. Genom att företaget istället avvecklade sin verksamhet i dessa hårt 
konkurrensutsatta segment till fördel för mer kapitalintensiva branscher som inte var lika 
differentierade kunde företaget behålla sin positioneringsstrategi. För att vidareutveckla var 
företagets mål innan krisen att tjäna ett sådant brett segment som möjligt. För att uppnå detta 
tillämpades en relativt bred differentieringsstrategi. I inledningen och i problemdiskussionen 
belystes problemet med ett företags optimala storlek. I avsnitt 4.1.2 strategisk förändring 
visade fallstudien på att ett av de nya strategiska valen som har gjorts är att den 
differentieringsstrategi som idag tillämpas är betydligt smalare och fokuserar på att bredda 
sortimentet inom redan aktiva produktområden istället för nya. Vidare framgick det av 4.1.2 
att P&G idag är primärt aktiva inom fem olika produktområden. Anledningen är att företaget 
idag i större utsträckning ser till vilka områden och produkter som är lönsamma samt att det 
har skett en omfattande avveckling av produkter det senaste decenniet.  
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Figur 5.2 visar på sambandet mellan ett företags konkurrensfördelar och branschens 
lönsamhet. Vi har visat på att branschen är attraktiv, då den karaktäriseras av intensiv 
konkurrens samt visat på att företaget är marknadsledare inom ett flertal produktområden. Då 
företaget gick in i nya segment, där lönsamhetspotentialen var hög givet företagets 
uppsättning av resurser och förmågor samt där konkurrensen var lägre, visar figuren att 
företaget skapar växer genom selektivitet. Den empiriska studien visar på att så är fallet då 
företaget har valt att differentierat sig inom endast fem, men närliggande och lönsamma, 
produktområden.   

 
Figur 5.2 FÖRETAGETS LÖNSAMHET BEROR PÅ BRANSCHENS ATTRAKTIVITETSGRAD OCH DESS 

KONKURRENSFÖRDELAR  Porter (1994)  
 
Sammanfattningsvis har externa faktorer förändrat branschstrukturen vilket har fått 
implikationer för samtliga aktörer. Förändringen gav P&G två valmöjligheter; stanna kvar i 
de utsatta segmenten eller söka nya. Företaget valde att söka sig till segment där 
konkurrensintensiteten var lägre samt där lönsamhetspotentialen var hög givet företagets 
resurser och förmågor. Vidare tillämpas fortfarande en differentieringsstrategi vilket är 
möjligt då företaget är aktiva inom andra segment där företagets resurser och förmågor på ett 
bättre sätt skapar konkurrensfördelar.   

Hypotes 2: En förändrad konkurrensstrategi kan förklara förbättringen 

 
Hypotes 1 visade på att P&G befinner sig i en mogen bransch men att företaget idag är 
fokuserade på andra segment än tidigare. Analysen visade därmed hur företaget strategiskt 
skiftat positionering inom branschen för att skapa lönsamhet vilket är förutsättningar för en 
konkurrenskraftig tillväxtstrategi. Det essentiella med denna analys är att fånga dynamiken i 
en modell för att försöka förstå och illustrera hur företaget har förändrat sin 
konkurrensstrategi givet de nya branschförutsättningarna samt om detta har haft några 
implikationer för det förbättrade resultatet 
 
Avsnitt 3.3 konkurrensteori visade på att en konkurrensanalys kan delas in i två huvuddelar; 
konkurrenternas drivkrafter och vad konkurrenterna gör och kan göra.  Annorlunda uttryckt är 
det utvecklingen som är konkurrenternas drivkraft. Konkurrenternas handlingar beror sedan 
på den aktuella strategin samt vilka möjligheter och hot situationen omfattar. Avsnitt 4.2 
konkurrenssituation visade på hur branschen har utvecklats i samband med introduceringen 
av private labels. Den nya branschstrukturen innebar nya spelregler för de etablerade 
aktörerna då det idag inte är lika lätt för företag att identifiera de strukturer som kommer att 
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forma den framtida marknaden. Den bakomliggande faktorn är att den externa omgivningen 
förändras i en allt snabbare takt varför föreställningarna om den egna branschen och 
verksamheten blir allt mer diversifierad och svårtydlig. Konkurrenterna har idag inte en 
allmängiltig föreställning om branschens utveckling vilket avsnitt 4.2.1 konkurrenter tydligt 
visade på. Avsnittet visade på att företag som P&G och Unilever vilka tidigare var 
huvudkonkurrenter, idag konkurrerar inom olika segment, vilket tydligt visar på att företagen 
idag har olika föreställningar om utvecklingen. En annan sak som driver konkurrenterna är 
nuvarande och framtida mål. 4.2 visade på att samtliga konkurrenter idag har nästintill 
identiska mål. Vidare visade 4.2 på att företagen idag använder sig av snarlika strategier, med 
små skillnader. Unilever är t.ex. mer diversifierade än resterande företag, men fokus är ändå 
koncentration på core brands. Vi ser således en klar tendens till att företagen inom denna 
bransch har samma mål, snarlika strategier men olika föreställningar om branschens 
utveckling. Figur 5.3 visar på en konkurrensanalys av Unilever vilken klart visar på varför 
företaget inte idag är huvudkonkurrent till P&G samt varför konkurrensintensiteten inom 
branschen är hög.   
          

 
 
Figur 5.3 KONKURRENSANALYSENS TVÅ HUVUDDELAR – Porter (1994) 
 
Konkurrensanalysen visar klart på varför P&G idag är koncentrerade inom andra segment, då 
företaget har andra föreställningar om den egna verksamheten och branschen. En annan 
förklaring är en bransch med aktörer med gemensamma mål och strategier som har samma 
möjligheter och möter samma hot är en väldigt konkurrensintensiv bransch varpå 
lönsamheten blir låg. Vad P&G har gjort är att företaget idag springer sitt ett eget lopp. Att 
springa sitt eget lopp är synonymt med rätt strategi, då det handlar om att välja en fart 
(strategi) som är anpassad efter resurser och förmågor och inte efter övriga konkurrenters fart.   
 
Vid val av nytt segment är det viktigt att se till vilka resurser och förmågor företaget besitter 
så att företaget kan maximera segmentets lönsamhetspotential genom den unika 
uppsättningen. Fallstudien visade på att företaget tidigare tillämpat ett externt fokus, vilket 
enligt figur 5.3 är förstårligt. Med många aktörer i en bransch där alla tillhör samma 
strategiska grupp är detta vanligt förekommet. Samtliga tänker och agerar likadant och 
konkurrensen innebär ett spel om marknadsandelar. Det förefaller sig naturlig att i en sådan 
situation se mycket till vad konkurrenterna gör och kan göra. Med strukturförändringen och 
skiftet mot nya segment tvingades företaget till att identifiera sina resurser och förmågor samt 
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analysera inom vilket segment dessa skulle kunna ge störst effekt. Utifrån ovan förda 
resonemang visar figur 5.4 på hur företaget tidigare tillämpat ett externt fokus och sedan 
utvecklat en individuell strategi. Figuren visar även att företaget i och med etableringen i det 
nya segmentet, idag istället utgår från ett mer resursbaserat synsätt innan den individuella 
strategin tillämpas.   
 

 
Figur 5.4 UTFORMNING AV DEN INDIVIDUELLA STRATEGIN  
 
Figur 4.1 ger en beskrivande bild av hur företaget förändrat produktportfolions (externa 
möjligheter) sammansättning, mer fokus på kapital- och forskningsintensiva branscher, vilket 
är två av företagets interna styrkor.  Figur 5.5 visar på vilka styrkor, möjligheter, svagheter 
och hotbilder företaget vi anser företaget besitta. Den övre halvan av analysen beskriver 
nuläget och inre faktorer, medan den nedre halvan beskriver framtiden och yttre faktorer. Till 
vänster finns det positiva, till höger det negativa.  
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Figur 5.5 FÖRÄNDRAD PRIORITERING VID S.W.O.T ANALYSEN  
 
Med finansiell styrka i kombination med en av världens främsta FoU avdelning förstärks även 
förklaringen till varför företaget valde att etablera sig i ett segment som kräver just detta. 
Samtidigt anser vi det vara ett strategiskt viktigt val då hotbilderna inom detta segment är 
färre. Private labels har svårt att konkurrera inom dessa segment samtidigt som 
konsumenterna alltid kommer att efterfråga produkter inom Health & Beauty Care. Vidare 
anser vi att detta strategiska val starkt bidragit till det förbättrade lönsamheten då företaget 
kombinerat sina individuellt starka sidor med externa möjligheter. Den empiriska studien 
visade på att P&G har etablerat sig i ett 20-tal nya länder de senaste decenniet och där 
företagets produkter har en oerhörd potential. Förvärvet av Gillette är ett tydligt exempel på 
hur marknads- och produktpotential skapar tillväxt. På den västerländska marknaden har 
Gillette en stark ställning medan den i Kina är nästintill obefintlig. Således skapar företagets 
möjligheter i kombination med interna styrkor exceptionella tillväxtmöjligheter.  
 
Avsnitt 4.2.1 konkurrenter visade att det företag som var mest likt P&G, sett ur en strategisk 
vinkel, är L’Oréal. 4.2.1 visar även på vilken oerhörd tillväxttakt L’Oréal uppvisat de senaste 
decenniet, vilket vidare talar för att P&G har gjort ett rätt strategiskt val.   
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Från avsnitt 4.1.1 förändrad marknadssituation, är figur 5.6 hämtad och visar på vilka 
områden P&G är aktiva inom. Tabellen är intressant att analysera då den vidare kan förklara 
varför P&G är koncentrerade inom specifika segment. Mest uppenbart är att samtliga 
områden har relativt höga marginaler men att vissa har högre än andra. Vid en mer ingående 
analys ser vi att såväl private labels som Unilever är aktiva inom Snacks/Coffee, Fabric & 

Home Care. Konkurrensen är således hög inom dessa områden varför bruttomarginalerna 
tenderas att urholkas av marknadsföringskostnader. Samtidigt ser vi att Health & Beauty Care 
uppvisar höga bruttomarginaler, men från avsnitt 4.2.1 vet vi att konkurrensen inom dessa är 
lägre. Avsnitt 3.5 tillväxt, visade på att mogna företag i mogna branscher oftast växer med 
företagsförvärv. Från problemdiskussionen framgick det att även att tillväxt är väldigt 
kostsamt. Med etableringen i mer lönsamma segment, vilka är anpassade efter företaget 
resurser och förmågor skapas det finansiella utrymmet som krävs för en konkurrenskraftig 
tillväxt.  
 

   
Affärsområde $ Försäljning 

(Miljarder) 
BT Marginal 

Fabric+Home Care 15,2 24 % 
Beauty Care 19,4 24 % 
Baby  12 15 % 
Health Care 5,8 18 % 
Snacks/Coffee 3,1 14 % 

 
Figur: 5.6 LÖNSAMHET INOM OLIKA AFFÄRSOMRÅDEN – www.pg.com (2005-12-21) 
 
Sammanfattningsvis anser vi att satsningen på kärnverksamhet i kombination med 
produktområden där innovation är en nyckelfaktor för att utveckla svårimiterbara 
kvalitetsprodukter har lett till en mer gynnsam affärssituation för P&G. Konkurrensen har 
förändrats då P&G förvärvat (och koncentrerat sig på) företag (segment) som är av en annan 
karaktär än resterande företag i branschen, vilket i viss utsträckning har påverkat det 
förbättrade resultatet. Vi ser även att företaget vid utformningen av den individuella strategin 
är mer S-O orienterade än tidigare. Vi anser detta vara en konsekvens av den uppkomna 
situation som etablering i nya segmentet innebär. Följden har blivit att intensiteten av den 
totala konkurrensen som P&G möter är lägre vilket dels beror på färre aktörer och dels på att 
produkterna är behäftade med ett antal svårimiterbara egenskaper.   
 
Hypotes 3: Förändrad resursuppsättning och allokering av dessa kan förklara 

förbättringen  
 
Först kommer företagets resurser och förmågor att identifieras med hjälp av Grants (2005) 
definitioner och Amit & Schoemaker (1993), samt Lado och Zhang (1998) i kombination med 
avsnitt 4.3, resurser och förmågor. Sedan kommer vi genom Barneys (1991) VRIO modell 
analysera vilka av dessa som kan generera långsiktiga konkurrensfördelar. Figur 5.5 visar på 
hur denna analys är strukturerad. Syftet är att visa på vilka och hur samt varför vissa resurser 
och förmågor skapar konkurrensfördelar, tillväxt och lönsamhet. 
  



Hur MNC:s kan skapa konkurrenskraftig tillväxt i mogna branscher 

   
 
 
 

55 

 
Figur 5.7 ANALYSENS REFERENSRAM  
 
Identifiering 
Ett företag består av ofantligt många resurser och förmågor varför det, utifrån vår studie av 
P&G, blir orimligt att identifiera samtliga. Intentionen har heller inte varit att finna samtliga 
utan istället att försöka finna de resurser vilka är unika för P&G och vilka enligt Grant och 
Barneys resonemang kan utgöra källor till kortvariga och långvariga konkurrensfördelar. 
Studien har inte möjliggjort ett identifierande och nedbrytandet av resurserna till mindre delar 
på olika plan i företaget. De resurser vi funnit är stora generella resurser som återfinns på 
samtliga plan inom företaget. Enligt Grants resonemang kan abstrakta resurser grundas på 
antingen kultur, teknik eller rykte. Studien har funnit ett antal abstrakta resurser, där 
företagskulturen, rykte, samt företagets olika patent och copyrights.  Företagets 
stordriftsfördelar har vi valt att identifiera som en abstrakt resurs då den baseras på storleken 
av den teknik vilken utgörs av företagets tillverkning, distribution och marknadsföring. 
Studien har påvisat ett antal konkreta resurser i form av P&Gs fabriker och finansiella 
tillgångar.  Nedan sammanställs ett urval av de resurser som vi genom vår empiriska 
fallstudie anser att P&G besitter. Resurserna är kategoriserade enligt Grants (2005) modell.  
 

Kategori Abstrakta Konkreta Human Resources 

Resurs Varumärken  
P&Gs rykte 
Företagskulturen 
Organisationsstruktur 
Stordriftsfördelar 

Fabriker 
Finansiella 
tillgångar 

Medarbetares 
färdigheter & 
kunskaper  
 

 
Tabell 5 KATEGORISERING AV FÖRETAGETS RESURSER  

 
Utifrån Amit och Schoemakers har studien påvisat ett antal förmågor vilka är antingen 
informationsbaserade, abstrakta eller konkreta processer vilka är företagsspecifika och 
utvecklade under tid genom komplexa interaktioner av företagets resursuppsättning. Abstrakta 
förmågor vi identifierat är P&Gs ledarskap samt företagets förmåga att genom kulturen skapa 
arbetsvilja och motivation. Vi anser att företaget besitter ett antal konkreta förmågor i form av 
marknadsföring, forskning och utveckling. Informationsbaserade förmågor är P&Gs GBS, 
vars syfte är att skapa förståelse för kunden genom ett nära samarbete. Nedan sammanställs de 
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förmågor som vi genom den empiriska fallstudien anser att P&G besitter. Förmågorna är 
kategoriserade enligt Amit & Schoemaker (1993) indelning.  
 

Kategori Abstrakta Konkreta Informationsbaserade 
Förmåga Arbetsvilja 

Ledarskap 
Marknadsföring 
Forskning och 
utveckling. 

GBS 
 

 
Tabell 6 KATEGORISERING AV FÖRETAGETS FÖRMÅGOR 
 
P&Gs o-imiterbara resurser och förmågor är företagets varumärken respektive innovation. 
Kostnaden för att kopiera dessa, antingen genom investeringar eller uppköp är så pass stor att 
det skulle utgöra en finansiell risk för många av världens MNC: s. Företagets 
stordriftsfördelar och kultur är unika for företaget. Stordriftsfördelarna har byggts upp under 
många år och det krävs således mycket kapital för att nå samma nivå. En kultur går inte att 
köpa, dock kan den i viss utsträckning imiteras, men då den består av en unik konstellation av 
människor som skapar en specifik atmosfär är den unik. Studiens omfattning har inte kunnat 
möjliggöra djupgående studier på i vilken utsträckning företagets resurser är effektivt 
organiserade eller ej. Vi har dock funnit indikationer som visar på att de är effektivt 
organiserade.  
 
Nyckelresurser och förmågor 
De resurser och förmågor vi identifierat som nyckelresurser vilka kan skapa en långvarig 
konkurrensfördel enligt Barneys VRIO förklaras nedan.  
 

Resource Valuable? Rare? Costly to imitate? Efficiently organized?
Varumärke JA JA JA JA
Innovation JA JA JA JA
Kultur JA JA JA JA
Stordriftsfördelar JA JA JA JA  

 
Tabell 7 KATEGORISERING AV FÖRETAGETS NYCKELRESURSER OCH FÖRMÅGOR 
 

Varumärken 
Är väldigt värdefulla för företaget då det är den viktigaste resursen för att komma ut till 
kunden. Avsnitt 4.3.1 resurser visade att varumärkena bidrar med ett oproportionerligt värde 
till företagets lönsamhet då de ger upphov till prispremier i förhållande till 
lågpriskonkurrenter. Bakom varumärkena återfinns mycket forskning och kapital, varför det 
borde vara kostsamt att imitera dessa. Dock har private labels visat på att så inte är fallet. Vi 
anser dock att P&G skift mot än mer kapitalintensiva produkter och segment har försvårat det 
för lågpriskonkurrenterna att imitera dessa. Hur effektivt organiserade varumärkena är anser 
vi vara aningen svårare att avgöra men med hänsyn till den tid, kunskap och det fokus som 
företaget lägger ner på sina varumärken är det svårt att tro att de inte är detta.       
 
Innovationsförmåga 

Den är unik då företagets FoU enhet är den största och mest påkostade i branschen. Varje år 
investerar P&G närmare $2 miljarder vilket gör den svår att imitera storleksmässigt. Avsnitt 
4.4 tillväxt visade på att mogna företag i mogna branscher kontinuerligt måste ha en pågående 
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produktutvecklingen för att bibehålla tillväxttakten. Medarbetarnas innovationsförmåga blir 
därför ovärderlig då de är dessa som i slutändan utvecklar idéer och produkter som sedermera 
skapar lönsamhet och tillväxt. Enligt P&G skapar 80% av alla innovationer aktieägarvärde, 
vilket tyder på att innovationsförmågan bland medarbetarna är effektivt organiserad. Än en 
gång är det mycket svårt att påvisa i vilken utsträckning det är ett rimligt antagande.  
 

Företagskulturen  

En kultur är alltid ovanlig och svår att imitera då den alltid uppstår under förutsättningar som 
inte går att kopiera. Genom sin styrka och transparens har den förändrade kulturen bidragit till 
företagets förbättrade resultat. Detta då organisationen är mindre hierarkisk idag vilket leder 
till snabbare kommunikationsvägar och ett mer effektivt beslutsfattande. Samtidigt är det 
viktigt att betona att P&Gs kultur är väldigt stark och där alla ”fostras” till ett snarlikt 
tänkande kan leda till ett smalt synfält. Vi anser den vara mer effektivt organiserad idag än 
tidigare då organisationen idag karaktäriseras av snabbare och mer öppen kommunikation 
vilket i vår andemening har en positiv effekt på resultatet.    
 
Stordriftsfördelar 

Storleken kan vara både en fördel och nackdel för företaget. Företagets storlek skapar 
stordriftsfördelar vilka är svåra och kostsamma att imitera då det krävs mycket finansiellt 
kapital för många företag för att nå samma storlek som P&G. En nackdel med företagets 
storlek är att avvägningen mellan globalt och lokalt försvåras genom minskad flexibilitet. Vi 
anser dock att stordriftsfördelarna kompenserar för detta då dessa gör att företaget kan pressa 
kostnader och därmed skapa lönsamhet. 
 
Konkurrensfördelar och varaktiga konkurrensfördelar 
Figur 5.5 visar hur de ovan nämnda nyckelresurserna är indelade efter konkreta, abstrakta och 
förmågor. Vidare visar den på hur dessa kan  skapa varaktiga konkurrensfördelar.  
  

 
Figur 5.8 P&Gs NYCKELRESURSER OCH DESS VARAKTIGA KONKURRENSFÖRDELAR 
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Studien av P&Gs resurser och förmågors mojligheter till att skapa varaktiga 
konkurrensfördelar visade på att Human Resources, Global Business Services samt det nya 
ledarskapet uppfyllde kraven for värdeskapande, sällsynthet och effektivt organiserade men 
inte kriteriet for o- imiterbarhet. Detta innebär att resursen eller förmågan ar kopierbar till ett 
annat företag. Dock visar avsnitt 4.3.1 på att HR starkt bidragit till företagets lönsamhet då det 
är människor med kunskap och förmågor bakom varumärkena. Vi anser därför att de har 
bidragit till det förbättrade resultatet men samtidigt kan denna resurs inte ge några långsiktiga 
konkurrensfördelar då personalen inte ägs utan endast är anställd.   Vi anser att medarbetarna 
idag är viktigare än någonsin då de är dessa som ligger bakom största delen av företagets 
innovation, marknadsföring och kundkontakter vilka samtliga är mer värdeskapande och 
viktiga för företaget an någonsin tidigare.  GBS är sällsynt då P&G är det enda företaget inom 
branschen som erbjuder en tjänst av denna karaktär. GBS tjänster skapar konkurrensfördelar 
genom att tillgodose företagets kunder och medarbetare med tjänster vilka förbättrar 
företagets och kundernas effektivitet. Ledarskapet är idag mer inriktat på enkelhet och 
transparens vilket inte är något nytt. Dock anser vi att P&G diversifierade syn på ledarskap är 
något sällsynt. Inom P&G finns chefer på alla olika nivåer med många olika etniska 
bakgrunder och med stor internationell erfarenhet. Detta skapar en större förståelse för kunder 
och konsumenter vilket vi tror kommer utgöra en starkare konkurrensfördel i framtiden i takt 
med globalisering och urbanisering.   
 
De utmärkande dragen for dessa resurser och förmågor är enligt vår mening att de är möjliga 
att kopiera av ett konkurrerande företag. De är såldes inte konsistenta med Barneys test för 
imiterbarhet. Grant (2005) menar att kriterierna for att resurser skall skapa konkurrensfördelar 
är att de skall vara sällsynta och relevanta. De ovannämnda resurserna och förmågorna 
uppfyller Grants två kriterier. De är dock inte konsistenta med Grants definition för varaktiga 
konkurrensfördelar vilket innebär att resursen inte skall kunna vara imiterbar eller överförbar. 
Således kan medarbetarna, GBS och ledarskapet utgöra en del av företagets nuvarande 
konkurrensfördelar men vilka samtidigt inte behöver utgöra en konkurrensfördel i framtiden 
då såväl ledare som medarbetare och kompetens är överförbara egenskaper och resurser.  
 
Förändringar 
Den största och mest påtagliga förändringen är hur företaget prioriterar de olika kategorierna, 
abstrakta och konkreta resurser. Figur 4 i appendix visar på hur företagets totala uppsättning 
av tillgångar har förändrats. Från figuren går det att urskilja att företaget idag har drygt 25 % 
mer abstrakta resurser är 1997. Vi anser dock att detta är en sanning med viss modifikation då 
det i dessa siffror oftast ingår goodwill vilket varierar från år till år. Dock anser vi samtidigt 
att det är en indikation på att företaget idag framhåller abstrakta resurser i större utsträckning 
än tidigare. Det förklarar även varför de största och viktigaste förändringarna skett inom 
innovation, Human Resources, företagskulturen, och P&Gs ledarskap. Avsnitt 4.3.3 visade på 
att P&G genomgått en intern förändring inom alla dessa områden. Den sammanfattande bild 
vi har fått av de förändringar som skett inom företaget är att det skapats en öppnare 
organisation där mer information och kunskap inhämtas från omgivningen. Vad som stödjer 
detta är att företaget idag är mer ödmjuka och tillmötesgående vilket har lett till bättre 
relationer med kunderna. Samtidigt ser vi förändringar mot att företaget satsar mer på 
företagets resurser vilka vi tidigare identifierat. Fokuseringen sker först och främst mot VRIO 
resurserna, innovation och varumärken, men även mot företagets resurser där P&G innehar 
nuvarande konkurrensfördelar med Human Resources, GBS och ledarskap.      
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Enligt Collis och Montgomery kan ett företags resurser inte utvärderas isolerat utan värdet 
bestäms av samspelet mellan marknadskrafterna. Genom att skapa förståelse för företagets 
uppsättning av resurser och vilka förmågor som besitts kan dessa länkas till externa resurser. 
Det är enligt vår mening viktigt att länka resurserna till de områden där lönsamhetspotentialen 
är störst. P&G har genom att fokusera på mer svårimiterbara produkter samt via Connect & 

Development lyckas med just detta. Den empiriska studien visade på att bruttomarginalerna 
inom dessa produktområden var betydligt bättre än för många andra områden. Genom att 
sedan utkontraktera en viss del av FoU skapas en väldigt kostnadseffektiv dynamisk 
konstellation. Enligt Porter’s teorier är segmentet attraktivt samtidigt som rivaliteten bland 
konkurrenterna är relativt liten. Innovationsområdet är det område som mest påverkats av 
denna förändrade organisationsstruktur men även det som i störst omfattning bidragit till det 
förbättrade resultatet. Tidigare har vi belyst hur den komplexa efterfrågan i kombination med 
ett antal externa omvärldsförändringar bidragit till de svaga resultaten mellan 1995-2000. 
Resultatet av denna förändring är att en produkts livscykel idag är mycket kortare än tidigare, 
vilket ställer krav på innovation hos företag för att befintliga och nya produkter når 
marknaden snabbare, vilket uttryckligen är viktigt för MNC: s på mogna branscher. Idag 
utkontrakterar företaget 35 % av FoU till extern verksamhet vilket är en ökning med 15 % 
från förgående år. Målet är att utkontraktera 50 % år 2006. Utkontrakteringen är en 
konsekvens av företagets nya organisationsstruktur där öppenhet prioriteras. 
Utkontrakteringen genererar 1000-tals nya idéer varje år, vilket är väldigt betydelsefullt för ett 
företag som årligen ansöker om 500 patent. Olay, MaxFactor, Swiffer och Crest 
whitestrips/Night Effects är samtliga resultat på detta samarbete mellan interna medarbetare 
och externa organisationer. Vi kan därmed dra slutsatsen att utkontrakteringen av interna 
resurser och informationsutbyte med externa parter bidragit till lönsamhet och tillväxt, sett till 
vilka resultatet av detta samarbete.   
 
Enligt Lado och Chang (1998) stiger värdet på ett företags förmågor då de delas mellan 
medarbetare och intressenter. Förmågor som dessa är organisationskultur, rutiner, lärande och 
innovation och entreprenörskap. Vi har tidigare påvisat att förändringar inom företagskulturen 
och det nya ledarskapet har skapat nya kommunikationsströmmar vilka löper genom 
företaget. Samtidigt har organisationen öppnats upp. Rörelsen av medarbetare sker inte bara 
på chefsposition utan på alla av företagets nivåer. Den interna rörelsen av medarbetare på alla 
nivåer skapar en diversifierad uppsättning av medarbetare vilka innehar kunskap från alla 
olika demografiska och sociala grupper i samhället. För ett företag som P&G vilket arbetar 
med att förstå kunden är denna kunskap av stort värde. Kunskaper och förmågor som genom 
öppnandet av organisationen skapar ett större värde då de delas av fler medarbetare. Detta 
leder sedan till enligt Lado och Changs resonemang till bättre förmågor inom ledarskap, 
innovation, kundutveckling och marknadsföring etc. P&Gs nya samarbeten inom företagets 
olika delar och med externa intressenter, vilket illustreras bra med  C&D,  skapar på samma 
sätt ett större värde för företaget då de delas med intressenter. 
 
Genom det nya ledarskapet formades en ny organisationsstruktur där mer öppenhet och 
enkelhet artikulerades. Dessa två i kombination har bidragit till den nya kulturen vilken vi 
anser har skapat en effektivitet inom företaget vilket lett till lägre priser och ett bättre 
tillvaratagande på företagets stordriftsfördelar. Vi har tidigare förklarat hur företagets resurser 
samspelar med de externa marknadskrafterna. Vi bedömer att detta även gäller för företagets 
inre struktur där det idag sker ett bättre samspel mellan organisationsstruktur, ledarskap och 
kultur, vilket skapar lönsamhet på ett liknande sätt som samspelet mellan företagets externa 
omgivning och dess resurser. Den nya organisationsstrukturen och det nya ledarskapet där 
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beslut sker snabbare och lägre ner i organisationen, nära marknaden, har skapat en rörligare 
organisation. Företaget har en stor finansiell ”back up” och en balanserad portofolio. Dessa 
faktorer tror vi tillsammans skapar en flexibilitet vilken har visat sig vara nödvändig då 
omgivningen och kundernas preferenser förändras i en allt snabbare takt. Vi anser att denna 
förmåga bidragit till P&Gs tillväxt då den skapar möjlighet för investeringar där stor potential 
för tillväxt finns. Där investeringar kan ske inom snabbt växande segment där tillfälle endast 
ges under korta perioder men också ger möjlighet för långsiktigare investeringar vilka ger 
utdelning först på längre tid.   
 
Sammanfattningsvis har vi i denna analys identifierat vilka P&Gs resurser och förmågor är 
och genom Barneys VRIO modell visat på vilka som kan generera långsiktiga 
konkurrensfördelar. Analysen visar även på resurser vilka i dagsläget ligger till grund för 
konkurrensfördelar men vilka inte behöver vara bestående. Enligt Grant är företagets nyckel 
till lönsamhet att exploatera det unika inom företaget, där företaget skall formulera och 
använda sig av en strategi som utnyttjar det unika av uppsättningen resurser och förmågor for 
att kunna etablera en varaktig konkurrensfördel. De förändringar som skett internt av 
företagets resurser som studien påvisar är att det har skett en förändring inom företagets 
strategi och den interna synen på resurserna. Analysen visar klart på att P&G i större 
utsträckning betonar de abstrakta resurserna, vilka är svårare att imitera, för att skapa unikhet. 
Med finansiella resurser försöker P&G lyckas med detta då stora summor pengar läggs på 
utbildning av personal och FoU. Således finansierar de konkreta resurserna, de mänskliga 
resursernas vidareutveckling för en vidare expansiv utveckling av de abstrakta resurserna. 
Analysen visar på ett öppnande av organisationen, med nya initiativ inom förmågor som 
innovation och marknadsföring. Men även ett öppnande mot kunden genom företagets GBS 
och en mer avslappnad tillmötesgående kultur. Öppnandet har skapat kunskap och ett 
informationsutbyte vilket har förbättrat företagets olika förmågor, vilka kan om används rätt 
skapa lönsamhet och tillväxt på sikt. Analysen visar även på att tillväxten till stor del beror på 
varumärkets rykte. Med ett gott rykte och hög grad av igenkännande bland kunder och 
konsumenter förbättras förhandlingskraften mot kunderna och ger lägre 
marknadsföringskostnader. Ett rykte är unikt och svårimiterbart. Det är personalens unika 
färdigheter och kunskaper som skapar varumärkena vilket ligger till grund för det rykte 
produkten sedermera kommer att få. Med ett gott rykte underlättas även marknadspenetration, 
diversifiering och produktutveckling. Samtliga dessa ligger sedermera till grund för organisk 
tillväxt. Genom fokus på utbildning av personal samt på en öppen och tydlig kommunikation 
inom organisationen har investeringar i FoU kunnat minska från 4,8 % till 3,4 %. Vidare 
levererar 80 % av alla initiativ inom organisationen aktieägarvärde vilket ska jämföras med 45 
% för 2002. Värdeskapande aktiviteter skapar det finansiella utrymme som krävs för tillväxt.  
Analysen behandlar även företagskultur och ledarskap samt vilka implikationer dessa har haft 
för företagets tillväxt. Företagskulturen är enligt vår mening en unik resurs i det avseendet att 
den inte går att imitera då den består av organisationens medarbetare. Ledarskapet är såväl en 
resurs som en förmåga beroende på i vilken kontext det analyseras ur. P&G har genom en 
förändrad kultur, där öppenhet, lyhördhet och tillmötesgående, är viktiga inslag skapat en 
bättre relation till kunderna och konsumenterna. Den förbättrade relationen till kunderna kan 
bidra till att företagets produkter positioneras bättre i butikerna vilket ger större intäkter. Detta 
har dock inga starka belägg för.  
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Hypotes 4: När och hur tillväxt skapas på kan förklara förbättringen 

 
I problemdiskussionen framgick det att tillväxt är ett relativt komplext begrepp då det beror 
på i vilken kontext det används. Samtidigt visade det teoretiska avsnittet att tillväxt beror på 
dels vilka förutsättningar som ges, dels på vilka strategier som används givet dessa 
förutsättningar. Figur 5.9 visar på detta och illustrerar hur analysen är upplagd. Avsnitt 4.4 
tillväxt, visade på att P&G vill skapa tillväxt genom en väl balanserad affärsportfölj vilket ska 
uppnås med en diversifieringsstrategi, vilket figur 5.9 illustrerar.     
 

 
 
Figur 5.9 ANALYSENS REFERENSRAM 
 
Ett företags tillväxttakt beror på såväl branschens struktur som vilken fas i livscykeln 
företaget befinner sig i. Trots att livscykelmodellerna är aningen deterministiska kan de ge en 
god förståelse för vilken funktion tiden har för ett företags tillväxt. P&G är ett moget globalt 
multinationellt företag. Företaget har producerat konsumentvaror sedan 1837 då företaget 
började tillverkningen av tvål och ljus, 1837. Samtidigt befinner sig företaget i en mogen 
bransch. Karaktäristiskt för sådan situation är att såväl försäljningen som förtjänsterna är 
högst i ett företags livscykel. Vidare vet vi att företag som befinner sig i denna fas måste hitta 
alternativa intäktskällor för att inte riskera försämrade försäljningar och vinster. Ett sådant sätt 
är produktutveckling, vilket Kingham betonade. Avsnitt 3.5.2 visade även att mogna företag i 
mogna branscher oftast växer med förvärv. Det är viktigt att inse att branschstrukturen har 
förändrats, då detta sedermera lett till en mer påtaglig konkurrens med förkortade 
produktlivscykler som följd. För fortsatt lönsamhet blev det således viktigt att snabbt nå 
marknaden med nya produkter. Avsnitt 4.3.3 förändrad syn på resurser och förmågor, visar 
att företaget genomgick en kris p.g.a. två huvudanledningar; ineffektivitet vid verkställning av 
beslut och att nya produkter inte kom till marknaden tillräckligt fort. Med färre 
produktutvecklingar i förhållande till konkurrenterna  kan detta delvis förklara varför 
företaget visade upp sämre lönsamhet. Hur mycket detta har bidragit finner vi svårt att ge 
exakta siffror på då konsumentvarubranschen är relativt komplex att undersöka då många 
företag är aktiva inom många olika områden. Vidare finns det heller inga exakta siffror för de 
olika områdena men vi anser likväl att detta påverkat företagets lönsamhet negativt.  
 
Med den nya branschstrukturen följde att branschens olika segment blev olika 
konkurrensintensiva. Genom att koncentrera sig på ett fåtal men näraliggande segment där 
företagets resurser och förmågor nyttjas på ett bättre sätt i kombination med mindre 
konkurrens bidrar till att företaget idag levererar bättre resultat. En av företaget nyckelresurs 
är medarbetarnas innovationsförmåga. För att innovation ska fungera krävs snabba och 
effektiva beslutsvägar. Med hög grad av ineffektivitet resulterade detta i att företaget inte fick 
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den utväxling av medarbetarnas innovationsförmåga som var möjlig, vilket ytterligare är en 
bidragande faktor till varför företaget genomgick en kris.   
 
Den förändrade branschstrukturen innebar nya förutsättningar. För P&G innebar det mindre 
total konkurrens och att företagets nyckelresurser och förmågor nyttjades på ett bättre sätt. 
Exempel på detta är att företaget vid denna tidpunkt introducerade sitt C&D program i syfte 
att skapa en mer konkurrenskraftig produktutveckling. Resultatet kan vi se idag. Sedan 1995 
har ett antal produkter utvecklats internt och vidareetablering i nya produktkategorier såsom, 
Baby Wipes, Hair Coloring och Home Dry Cleaning har gjorts. Branschen har nästintill 
översköljts av nya produkter i syftet att tillfredställa samtliga konsumenter. Branschen 
befinner sig dock fortfarande i mognadsstadiet fast med ett revitaliserande produktutbud och 
där specifika segment växer mer än andra. En offensiv produktutveckling av, svårimiterbara 
och forskningsintensiva produkter, i kombination med positionering i lönsamma segment 
anser vi starkt bidragit till företaget förbättrade lönsamhet. För att applicera detta till 
livscykelmodellen ser vi att det är just denna offensiva produktutveckling som möjliggjort att 
företaget fortfarande återfinns i mognadsfasen, där försäljning och vinster är som störst.  
 
Då branschstrukturen har förändrats de senaste 10 åren har även de strategiska valen som 
syftar till att skapa tillväxt förändrats. Hamberg (2001) förklarar att tillväxt skapar 
förutsättningar för ett företag att bli marknadsledare och därmed kan mer kapital investeras i 
forskning och utveckling. Det är just detta P&G gör, förvärvar företag med goda 
lönsamhetspotentialer, vilket skapar utrymme för vidare produktutveckling. Teoriavsnittet 
behandlade ett antal teoretiska argument och dess kopplingar till företagets explicita 
tillväxtmål. Idag är det inte endast en fråga om överlevnad utan även en fråga om oberoende 
och grad av självuppfyllelse, samt att tillväxten måste vara lönsam som driver företag att 
växa. Även de praktiska implikationerna har förändrats. Det är inte endast viktigt att 
företagets förmögenhet växer och att kontroll åtnjuts. Sedan mitten på 1990-talet har det blivit 
allt viktigare att skapa tillväxt för att på så sätt skapa såväl finansiell som handlingskraftig 
flexibilitet. Handlingskraftig flexibilitet kan kopplas till analys 2 som visade på att flexibilitet 
är en av MNCs svagheter samtidigt som avsnitt 4.2.2 konkurrensmedel visade att finansiell 
styrka behövs för mogna företag då de oftast växer med förvärv vilket kräver mycket kapital.   
 
När vi vet hur förutsättningar ser ut för att skapa tillväxt blir det intressant att analysera vilken 
eller vilka tillväxtstrategi(er) som används. Den empiriska studien visade på att P&G är aktiva 
inom endast fem olika produktområden. Syftet med strategin angavs i avsnitt 4.1.2 där 
företaget skulle växa med de största varumärkena, på de största marknaderna och med core 

brands samt avveckla all annan verksamhet. P&G har 20 stycken core brands  vilka alla 
genererar en försäljning på 1$ miljard årligen. Samtidigt som företaget är relativt 
diversifierade tillämpas en tämligen smal diversifieringsstrategi. Med detta menar vi att 
företaget diversifierar till nya segment, dock är samtliga dessa angränsande till nuvarande 
produktområden. Samtidigt pågår det en intensiv produktutveckling, vilket kan motiveras av 
att företaget mogna fas där tillväxt skapas genom förärv och lönsamhet via produktutveckling.  
Figur 5.10 exemplifierar hur företaget har skapat lönsamhet och tillväxt sedan 1995.  
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Figur 5.10 P&Gs TILLVÄXTSTRATEGIER  
 
Det finns dock två stora skillnader med den diversifieringsstrategi som används idag och den 
som användes innan krisen. Den ena är att företaget idag diversifierar till mer närliggande 
områden och inte till alla möjliga områden. Den andra framgick av den empiriska studien och 
visade på att inför varje potentiellt förvärv analyseras idag företagets nuvarande position samt 
vilka möjligheter förvärvet kan inbringa i framtiden. Företaget ser således mer till vilken 
styrka varumärket/produkten har och hur P&G kan förbättra den med befintliga resurser och 
förmågor för att öka lönsamheten ytterligare.  
 
Vad som har möjliggjort denna expansiva men smala diversifieringsstrategi är att P&G under 
de senaste 5 åren återinvesterat mellan 3-5% av företagets försäljning i FoU, vilket framgick 
av den empiriska studien. Med stora investeringar möjliggörs utbildning vilket ger förbättrade 
förmågor och kunskaper. Samtidigt har det skapat det utrymme som fordras för den kraftiga 
och kontinuerliga produktutvecklingen vilken är nödvändig sett till företagets mognad och 
bransch fas. Med skiftet mot mer lönsamma segment i kombination med fokus på HR har 
företaget sedan mitten på 2000 signifikant förbättrat bruttomarginalerna och den totala 
effektiviteten. Resultaten av de återinvesterade 3-5 % kan vi se idag där P&G konkurrerar ut 
många av branschens aktörer tack vare bättre marginaler och förbättrade nettointäkter.  
 
Tillväxt kan konkurrera ut aktörer på olika sätt. Vid tidtagare gällande förutsättningar 
skapades tillväxt ty företaget befann sig i en lukrativ bransch. När dessa förändrades 
minskade såväl lönsamheten som tillväxten. Enligt Peccei (2004) är det viktigt att inte endast 
skapa tillväxt för att överleva utan även för att konkurrera ut aktörer. Figuren nedan visar på 
att detta kan ske på två olika sätt, antingen genom högre effektivitet eller genom att investera i 
marknadsföring och FoU och på så sätt konkurrera ut konkurrenter. P&G har genom att 
investera mer i FoU än samtliga konkurrenter tillsammans skapat stordriftsfördelar och 
konkurrerar på så sätt ut konkurrenterna. Detta går hand i hand med företagets generiska 
strategi. För att kunna välja Path 2 måste företaget vara kostnadsledare vilket är svårt att 
kombinera med P&Gs målsättning om att vara positionerad bland de tre största i varje 
segment. Att investera ut konkurrenter kräver enorma finansiella resurser. Peccei (2004) 
menar att lönsam tillväxt skapas genom minskade kostnader så att kapital kan frigöras vilket 
sedermera kan återinvesteras där de mest potentiellt lönsamma tillväxtmöjligheterna finns.  
 



Hur MNC:s kan skapa konkurrenskraftig tillväxt i mogna branscher 

   
 
 
 

64 

 
 
Figur 5.11 TVÅ SÄTT FÖR ATT KONKURRERA UT KONKURRENTER, MED SKALFÖRDELAR ELLER MED 

KOSTNADER Matteo Peccei (2004) 
 
Avsnitt 4.3.1 resurser, visar att P&G har sänkt kapitalkostnaden från 18 till 4% vilket vi anser 
kunna möjliggöra denna investeringsstrategi i FoU. Marknadspenetrationen anser vi ha 
bidragit starkt till det förbättrade resultatet då den empiriska studien dels visade på bättre 
marknadspotential och dels högre lönsamhet. Detta är ett exempel på hur företaget har 
koncentrerat sig och utvecklat sin redan existerande portofolio runt lönsamma segment. För 
att möjliggöra denna expansiva koncentrering ska P&G återfokusera partnerskap med de 10 
största kunderna och fokusera på företagets 10 största geografiska marknader med de 10 
största varumärkena. Ur tabellen ser vi att marknadspenetrationen varit väldigt lyckosam de 
senaste 3 åren, då alla tre faktorer haft en enorm tillväxtökning. Vi anser därför att detta har 
bidragit till företaget lönsamhet och tillväxt.  
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Figur 5.11 TILLVÄXT FÖR P&Gs 10 STÖRSTA KUNDER, VARUMÄRKEN OCH MARKNADER (2002-2004) 

 
Avslutningsvis har P&G skapat tillväxt genom en omfattande marknadsutveckling.  P&G har 
under de senaste 5 åren genomgått en stor geografisk expansion. Hur mycket denna 
expansion, fram till idag, har bidragit till företagets lönsamma tillväxt anser vi dock vara 
marginell i det stora sammanhanget. Först för att företagets storlek gör att även om etablering 
har skett i ett 20-tal nya länder är detta marginellt då företaget redan var etablerade i 140. 
Vidare har det inte skett någon markant expandering på någon marknad som är avsevärt mer 
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lönsam än de där företaget redan är etablerat, vilket tabell 4 och 5 illustrerar. Vidare är det 
viktigt att beakta det faktum att avkastning från gjorda investeringar eller etableringar brukar 
normalt komma först efter några år då det finns stora uppstartningskostnader att starta upp 
försäljning i nya länder. Vi anser därför att det är för tidigt att sia hur mycket 
marknadsutvecklingen har bidragit till det förbättrade resultatet. Vi är dock säkra på att detta 
kommer att gynna företaget i framtiden, genom att nya förutsättningar och möjligheter ges. 
 
Sammanfattningsvis har P&G befunnit sig i en lukrativ bransch med överavkastningar för 
samtliga aktörer. Med den förändrade branschstrukturen följde nya förutsättningar vilket 
gjorde att P&G omfördelade affärsportföljen, med mer fokus på kapital- och 
forskningsintensiva produkter. Genom en omfattande intern förändring kom företaget till bukt 
med ineffektivitet och långsamma produktutvecklingar. Detta har möjliggjort, och är 
nödvändigt för mogna företag i mogna branscher, för att skapa lönsam tillväxt. Företaget 
växer idag med en smalare diversifieringsstrategi vilken är i enlighet med det ständiga fokus 
tänkandet. Genom att identifiera lönsamma segment, stärka sin ställning genom 
produktutveckling i dessa och diversifiera till närliggande produktområden där synergi- eller 
kompletterande effekter kan uppnås anser vi att en konkurrenskraftig tillväxtstrategi kan 
skapas.   
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6 

- SLUTSATSER - 
 

Kapitlet presenterar de slutsatser som kan göras av studien. Genom insamlad empiri och teori 
har en kvalitativ fallstudie genomförts. Detta kapitel har som funktion att på ett kärnfullt sätt 
uttrycka de punkter som författarna anser vara mest relevanta i förhållande till studiens syfte 
och frågeställningar.  
 

 

 
 
I inledningen presenterades uppsatsens syfte, vilket löd: 
 
”Att visa på hur MNC: s i en mogen bransch kan skapa lönsam långsiktig tillväxt genom 

strategiska val utifrån ett mer resursbaserat perspektiv”  

 

Utifrån problemdiskussionen formulerades två frågeställningar för att kunna uppfylla det 
ovanstående syftet. Ambitionen var att dels visa på vilka strategiska val som är avgörande för 
långsiktig tillväxt och försöka förklara hur resursbaserade strategiska val kan skapa 
konkurrenskraftig tillväxt. Nedan presenteras de slutsatser, baserade på frågeställningarna, 
som författarna har kommit fram till. 
 
Vi har i denna studie visat på att den snabbt föränderliga omvärlden ställer krav på att 
organisationer är flexibla och unika. Genom att identifiera interna resurser, genom Barneys 
VRIO modell, och förmågor kan en unik kombination av dessa generera långsiktiga 
konkurrensfördelar. Samtidigt fann studien belägg för, genom en SWOT-analys, att företaget 
ser mer till interna resurser och förmågor vid utformandet av den individuella strategin. 
Fallstudien visade på att företaget tidigare tillämpat ett externt fokus vilket kunde förklaras 
med att det tidigare segmentet utgjordes av många aktörer i samma bransch. Studien 
förklarade att vid sådana situationer tänker och agerar samtliga aktörer likadant och 
konkurrensen innebär ett spel om marknadsandelar. Med strukturförändringen och skiftet mot 
nya segment tvingades företaget till att identifiera sina resurser och förmågor samt analysera 
inom vilket segment dessa skulle kunna ge störst effekt. Utifrån ovan förda resonemang 
visade studien på hur företaget tidigare tillämpat ett externt fokus och sedan utvecklat en 
individuell strategi men att företaget, i och med etableringen i det nya segmentet, idag utgår 
från ett mer resursbaserat synsätt innan den individuella strategin formuleras.   
 
Porter (1996) förklarar att för att ett företags diversifieringsstrategi skall skapa aktieägarvärde 
måste företag klara tre olika test. Studien visar klart på att P&G idag ser mycket mer till olika 
branschers och segments attraktivitetsgrad innan etablering sker, vilket är det första testet. 
Studien visade i viss utsträckning på att företaget även ser till att kostnaden för etablering i 
nya branscher inte kapitaliserar på framtida intäkter. Huruvida detta kan generaliseras har vi 
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inga belägg för då vi endast har ett exempel på ett sådant förfarande.  Det test som företaget 
mest ser till i kombination är The better of testet.  Studien visade att företaget idag ser mycket 
till vilket potentiellt konkurrensövertag som skulle uppnås om företaget diversifierar och 
huruvida organisationen är bättre utan. Vi tror även att detta starkt kan bidra till det 
förbättrade resultatet då en kombination av olika affärer i separerade, men relaterade 
produktområden kan förbättra konkurrensfördelarna för både det uppköpta företaget och 
uppköparen.  
 
Uppsatsen visade på att den förändrade omvärlden bidragit till att en produkts livscykel är 
betydligt kortare idag än tidigare. Detta ställer krav på att produkterna snabbare når 
marknaden för att inbringa intäkter. Figur 6.1 visar hur P&G enligt vår studie skapat 
förutsättningar för konkurrenskraftig tillväxt. Studien visar på att det idag är viktigt att först se 
till vilka resurser och förmågor organisationen besitter och därefter se till vilka externa 
möjligheter som kan kopplas till dessa. Företaget skapar lönsamhet genom att applicera dessa 
resurser och förmågor på attraktiva och kapitalintensiva marknader med stor 
lönsamhetspotential. Lönsamheten utgör sedan grunden för att skapa tillväxt då tillväxt kräver 
finansiell styrka, då studien visade att mogna företag (MNC: s) i mogna branscher tenderar att 
växa med förvärv. Denna slutsats kom vi även fram till vid analysen av företagets resurser 
och förmågor där vi fann stöd ur Collis och Montgomerys resonemang om hur företagets 
resurser inte kan utvärderas isolerat utan värdet bestäms av sambandet mellan 
marknadskrafterna. 
 

 
 
Figur 6.1 EXEMPEL PÅ HUR ETT MNC KAN SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KONKURRENSKRAFTIG               
TILLVÄXT 
 
Studien visar att tillväxt varierar med tid och branschens attraktivitetsgrad. Då P&G befinner 
sig i en mogen fas på en mogen bransch visar studien på att det är viktigt att växa med ett 
revitaliserande produktutbud för att inte gå in i nedgångsfasen. Med hjälp av resursbaserad 
och tillväxtteori visar studien att P&Gs tillväxt främst skapats genom produktutveckling och 
marknadspenetration. Produktutvecklingen har möjliggjorts av företagets innovationsförmåga 
och medarbetarnas kompetenser. Marknadspenetrationen har möjliggjorts av en kombination 
av den förändrade företagskulturen och styrkan hos varumärkenas rykte. Ryktet har förbättrats 
genom fokusering på de varumärken vilka tidigare tappade i marknadsandelar. Inom 
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marknadspenetreringen har företagets 10 största varumärken, marknader och kunder mellan 
åren 2002-2004 visat på starka tillväxttal. Kombinationen av fokus på varumärken, kunskap 
och lärande och Human Resources har skapat framgångar på företagets 10 största marknader. 
Analysen av företagets resurser och förmågor visade att förändringen av företagets 
uppsättning och hur de allokeras stödjer de olika hypoteserna vi påvisat om hur företaget har 
skapat tillväxt. Vi visade i den delen att företaget har öppnat upp för informations- och 
kunskapsutbyte internt men även externt vilket kan vara en del av det de senaste årens 
tilltagande lönsamhet. Detta då öppnandet enligt Lado och Changs resonemang skall skapa 
bättre förmågor inom företaget. 
 
Studien visar hur företaget har förändrat affärsportföljens sammansättning i syftet att uppnå 
en mer balanserad och lönsam portfölj. En portfölj bestående av produkter med goda 
marginaler skapar möjligheter för fortsatta nyinvesteringar i olika områden. Detta beror på att 
en välbalanserad portfölj kan sätta tillit till andra produktsegment vid tillfälliga 
konjunkturfall. Samtidigt visar studien på att P&G idag endast är aktiva inom 5 olika men 
närbesläktade produktområden. Detta då integrationen av personalen blir störst vilket är 
viktigt för utväxling av idéer och synpunkter. Än en gång visar studien på relevansen av att se 
till de interna resurserna och vilka förmågor som finns innan ett strategiskt val görs. Med en 
balanserad portfölj skapas en stabil grund för att kunna svara på externa förändringar, vilket 
tidigare inte var möjligt. Företaget kan med dessa förutsättningar möjliggöra för investeringar 
och tillväxt vilka inte är beroende av konjunkturella förändringar.  
 
Vi vill dock uppmärksamma läsaren att studien inte är generaliserbar då den blott baseras på 
ett moget företag och en mogen bransch. Vi anser dock att vi uppnått syftet med studien vilket 
var att ge ett nytt perspektiv på ett relativt outforskat fenomen och att försöka förklara och 
belysa ett fenomen. Resultatet gäller således endast P&G och för konsumentvarubranschen.   
 

Förslag till vidare forskning 
Författarna vill ta tillfället i akt att ge förslag på vidare forskning som kan skapa en bredare 
förståelse för ämnet och studiens resultat. Författarna anser att det vore intressant att göra en 
likvärdig studie på fler MNC i olika branscher och jämföra resultaten för att se om studiens 
resultat kan överföras till andra företag och branscher.  Vidare anser författarna att det vore 
intressant att studera mindre företag i olika branscher för att eventuellt kunna stärka studiens 
slutsats att tillväxt beror på såväl bransch- som företagsstorlek.  
 
En annan sak som är av intresse att undersöka är enligt författarna skillnader i resultat mellan 
företag som praktiserar ett mer resursbaserat och de som använder ett mer omvärldsbaserat 
perspektiv vid utformandet av den individuella strategin. Vi har i denna studie påvisat att 
P&G tidigare var relativt externt orienterade men tillämpar idag ett mer resursbaserat fokus 
vid strategiutvecklingen. Vi har sett att detta har förbättrat P&Gs resultat, men huruvida detta 
är generaliserbart för samtliga företag är tveksamt varför författarna gärna ser fler studier 
inom detta område för att kunna svara på detta.  
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APPENDIX 
 

 

P&G tillväxt 1995-2005
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FIGUR 1 

 

Tillväxt mellan 1995-2005
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FIGUR 2 
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FIGUR 3 

 
 

Varumärke  Kategori   Årtal 
Milestone Coffee Kaffe   1995 
Tampax   Feminine Care   1997 
Brothers Coffee Kaffe        1999 
IAMS  Hundmat    1999 
PUR  Vattenbehandling  1999 
Joy  Fragrance   2001 
Herbal Essence Hair Care   2002 
Wella  Hårvård   2003 
Gillette  Manlig skönhetsvård  2005 

 
Tabell 8 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tangible

Intangible

 
 

FIGUR 4 
 
Ten Things I Belive A. G. Lafley  June 2000 Dyer m.fl(2004) s.305 

 
1. Lead Change 
Change is inevitable and coming faster. Its far better to lead it than to ignore or resist it. 
Leading change requires that we know the major currents of change impacting consumers, 
customers, and the business, and we get in front of them. 
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2. The Consumer Is the Boss 
We must understand consumer needs, wants, and dreams and desired consumer experiences to 
create loyal customers, and passionate ambassadors. This understanding focuses technology, 
product, and brand choises so were more effective and faster to market. We must understand 
total consumer experiences- shopping, usage, bonding- to enable us to build a relationship, be 
where he/she lives, and become a trusted partner in his/her life. 
 
3. Innovation Is Our Lifeblood   
Leading innovation is the only way to become/stay market leader. 
 
4. The power of strategy 
We must make clear choises about where to play and how to win. We must exploit core 
capabilities and P&G strengths. 
 
5. Power of Execution 
This is what consumers, costumers and competitors see 
Win in the two moments of truth: purchase decision and usage experience 
 
6. Power of Brands 
Global… “Glocal” 
Category leaders: #1, #2, unique nich or divest/nurture for cash/profit 
 
7. Power of Knowledge and Learning 
Manifested when turned into superior strategies/business plans 
 
8. Power of P&G People 
Without us- P&G people-there are no strategies, no brands, no execution. At the center core 
of everything we areand everything we do and everything we want to become. 
 
9. Direct, Simple and Transparent 
What you see is what you get 
 
10.Take P&Gs Statement of Purpose, Values, priciples seriously 
Values that are particulary important now: Leadership; Ownership, Integrity; Trust, Passion 
for Winning. P&G Principles-a few opportunities for improvement: Respect for Individuals; 
Valuing Differences; Strategically Focused; externaly Focused; Mutual, Interdependence as 
away of Life.  

 
 
 


