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Förord 

 
Efter en härlig vår med många sena nätter framför datorn, ofta med en 
nybryggd kopp Lipton te i handen, är det nu dags att lämna stafettpinnen vidare 
till nästa generations strävande magisterstudenter.  
 
Vi vill här passa på att tacka vår tålmodige handledare Hans Knutsson, som 
trots vår speciella arbetssituation, alltid varit flexibel och tillmötesgående. Hans 
har dessutom kommit med många värdefulla tips och idéer under arbetets gång. 
Rektorn vid ekonomihögskolan i Lund, Allan T Malm, har varit en källa till 
ständig inspiration kring strategiteori och innovativt tänkande. Utan alla de 
engagerade medarbetare på Unilever, ICA Meny, och Servera som gladeligen 
ställt upp på intervjuer hade vi aldrig kunnat färdigställa detta alster som vi nu 
håller i vår hand. Vi vill också tacka Personova AB som ställt upp med 
ändamålsmässiga lokaler där tanken har fått flöda fritt.  
 
 
 
 
Malmö, maj 2006 
 
 
Christoffer Roos  Anders Månsson Jonas Persson 
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Sammanfattning 
 
 
 
Uppsatsens titel: Att koka soppa på en spik – en studie av den svenska storköksbranschen 
 
Ämne/kurs:  FEK 591 Magisterseminarium, 10 poäng  
 
Författare:  Anders Månsson, Christoffer Roos, Jonas Persson 
 
Handledare:  Hans Knutsson  
 
Företag:  Unilever Foodsolutions Sverige 
  
Nyckelord:  Storköksbranschen, EMV, Prispress, Centralisering, Strategiska val 
 
Syfte:  Syftet med uppsatsen är att analysera en livsmedelsaktörs interna 

resurser i förhållande till de externa förutsättningar som råder på 
den svenska storköksmarkanden 2006, för att därefter utröna vilka 
strategiska val denna aktör står inför. 

   
Metod:  Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner i 

fallföretaget samt i branschrelaterade företag och slutanvändare.   
 
Slutsatser:  Uppsatsen visar att fallföretaget, verksamt i den svenska 

storköksbranschen, står inför fyra strategiska val. Dessa val har 
drivits fram genom utvecklingen av egna märkesvaror, ökad 
centralisering bland slutanvändare och grossister samt därtill 
medföljande prispress. Slutsatsen är att fallföretaget torde välja 
en ingrediensfokuserad produktstrategi, fokusera på befintliga 
kunder och kategorier där man innehar produktledarskap samt 
fortsätta arbetet med intensiv produktutveckling.  
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Abstract 
 
 
 
Title:   To Cook From Scratch – A study of the Swedish Foodservice Industry 
 
Course:  Master thesis in business administration, 10 Swedish Credits (15 ECTS) 
 
Authors:  Anders Månsson, Christoffer Roos, Jonas Persson 
 
Advisor:  Hans Knutsson  
 
Companies:  Unilever Foodsolutions Sweden 
  
Key words:  Foodservice Industry, Private Label, Price Pressure, Centralisation, 

Strategic Choices 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to analyse the internal resources of a 

foodservice company with regards to the external market situation in the 
Swedish foodservice industry out of 2006 in order to identify what 
strategic choices this company is facing.   

 
Methodology:  Qualitative method – personal interviews with key stakeholders in our case 

company and in industry related companies as well as end-users. 
 
Conclusions:  The thesis concludes that a Swedish foodservice company is 

facing four strategic choices. These choices are present due to the 
development of private label, increased centralisation amongst 
customers and end users and the heavily increased price pressure. 
The recommendation is that the foodservice company applies a 
ingredient focused product strategy, focuses on existing 
customers and categories and continues the intense work on 
product development and innovations.  
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1 Inledning 
 
 
 

 
 
Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en bakgrund till vårt 
studerade ämne. Vi förklarar varför ämnet intresserar oss och varför vi 
tycker att området är värt att studera. Därefter presenterar vi en rad 
frågeställningar som mynnar ut i uppsatsens syfte. Avslutningsvis anser 
vi det nödvändigt att göra några avgränsningar och förklara några 
begrepp för att underlätta den fortsatta läsningen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.1 Inledning  
 

Att äta är en av de mest grundläggande behov för oss människor. 
Livsmedelsbranschen är därför en av de få branscher som på ett påtagligt sett 
berör alla människor varje dag. Branschen är Sveriges fjärde största sett till 
omsättning och femte största sett till antalet anställda (www.li.se).  
 
Under de senaste åren har stora förändringar skett inom livsmedelsbranschen. 
Nya livsstilar har gjort att gamla matvanor och konsumtionsmönster har 
förändrats. Individualisering, ökad kulturell mångfald, förändrat varuutbud och 
ökat antal enpersonshushåll brukar beskrivas som faktorer som påverkat denna 
förändring.  
 
Handeln med matvaror har historiskt levt i en skyddad tillvaro med begränsad 
konkurrens, inskränkande handelshinder och en reglerad marknad i Sverige 
såväl som öviga Europa. Genom avregleringen av den svenska 
livsmedelsbranschen, i samband med Sveriges inträde i EG 1995, ökade trycket 
på de inhemska aktörerna. Hotet frän utländska aktörer har bland annat lett till 
en allmän prispress och en framväxt av egna märkesvaror (EMV) på bred front. 
Tillverkarnas reaktion på dessa förändringar och de nya förutsättningarna, har 
bland annat lett till en ökad konsolidering i jakt på synergieffekter och 
stordriftsfördelar (www.acnielsen.se). 
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1.2 Bakgrund 
 
I oktober 2000 köpte Unilever USA-baserade Bestfoods för hela 180 miljarder 
svenska kronor. Sammanslagningen av dessa båda bolag skapade en global 
jättekoncern verksam inom mat, hygien och rengöring. Unilever hade flera 
syften med köpet. En orsak till förvärvet, eller fusionen som Unilever valde att 
kalla det, var att komma i besittning av varumärket Knorr, ett globalt 
varumärke som bara i Sverige omsätter ca 500 miljoner kronor. En annan 
anledning var att få tillgång till Bestfoods verksamhet inom storköksbranschen. 
Historiskt sett hade Unilever varit starka inom tillverkning, marknadsföring och 
försäljning av konsumentprodukter, men haft en svagare position på marknaden 
för produkter som säljs till restauranger och storhushåll. På detta område hade 
däremot Bestfoods en relativt sett stark position. I samband med 
sammanslagningen av Unilevers och Bestfoods valde man att skapa en separat 
enhet för sina storköksprodukter, Unilever Foodsolutions 
(www.practicallaw.com). 
 
Unilever Foodsolutions verkar inom en bransch som allmänt brukar benämnas 
storköksbranschen. Storköksbranschen har traditionellt sett karaktäriserats av 
en hög grad av decentralisering och många små aktörer. Restauranger, 
skolmatsalar etcetera har köpt sina ingredienser och råvaror från lokala 
grossister. Mer eller mindre alla restauranger har varit fristående och många 
offentliga kunder, såsom kommuner, har agerat relativt självständigt.  
 
Grossisterna, det vill säga de aktörer som är direktköpande kunder till 
tillverkare som Unilever Foodsolutions, har också haft relativt decentraliserade 
organisationer med stort lokalt självbestämmande på lokala regionkontor och 
distributionscentraler. På senare år har dock detta förändrats. Inspirerade av de 
förändringar som skett inom konsumentmarknaden, med ökad centralisering, 
prispress och utveckling av egna märkesvaror har både slutanvändarna – det vill 
säga restauranger och storhushåll – och kunderna – det vill säga grossisterna – 
ändrat sitt beteende (Marknadschef Unilever Foodsolutions, 2005-04-26). 
 
Intåget av stora centraliserade kedjor såsom Compass, Sodexho och 
FazerAmica som driver personal- och skolmatsalar, har gjort att tillverkarna har 
börjat förhandla med kunder som har betydligt bättre förutsättningar att 
förhandla om priser och villkor till följd av dess storlek. I syfte att höja sin egen 
lönsamhet och kunna erbjuda produkter till låga priser har grossisterna börjat 
saluföra alltmer egna märkesvaror mot slutanvändarna. I syfte att kunna möta 
de krav som slutanvändarna börjat ställa i former av pris och service har 
grossisterna också centraliserat sina inköp (Säljkårsansvarig Foodsolutions, 
2005-04-06). 
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1.2 Problemdiskussion 
  
Den förändrade omvärlden har inneburit nya utmaningar för tillverkare i 
storköksbranschen. En tillverkare måste ta ställning i en rad strategiska frågor 
för att anpassa sig till dessa förändrade förutsättningar. Hur ska man agera för 
att möta grossisternas egna märkesvaror? Ska man samarbeta med grossisterna 
och tillverka deras varor i syfte att få del av dessa volymer, eller ska man 
erbjuda egna prisfokuserade alternativ? Hur ska man organisera sin verksamhet 
för att kunna tillgodose kraven från grossister och slutanvändare? Ska man 
fokusera på att bli en kostnadseffektiv ingrediensleverantör eller ska man satsa 
på högförädlade beredda produkter med ett högre pris? Vilken betydelse 
kommer varumärkena ha framöver? Kommer kockar och inköpare fortfarande 
köpa gamla beprövade varumärken eller innebär förändringarna att 
professionella inköpare med prisfokus kommer ta över köpbesluten? 
 
Hur kommer EMV och fortsatt prispress från grossisterna och slutanvändarna 
påverka lönsamheten i branschen framöver? Om man som tillverkare väljer en 
strategi som innebär att man fokuserar på lågförädlade ingrediensprodukter till 
ett lågt pris, hur stor är då risken att man blir utbytt som leverantör från den ena 
dagen till den andra. Och om man istället väljer att satsa på högförädlade 
beredda produkter, går det att uppnå samma lönsamhet med tanke på fördyrad 
produktion, kortad hållbarhet etcetera? Hur påverkas tillverkarna när 
kommunikationen till användarna lätt kan filtreras bort av grossisterna som har 
betydligt mer direktkontakt med slutanvändarna. Och vilka möjligheter skapas 
för grossisterna som tack vare sin roll som spindeln i nätet har tillgång till 
värdefull information om försäljningsstatistik, preferenser, inköpsmönster mm 
kring de enskilda slutanvändarna. 
 
För de flesta tillverkande företag som verkar på konsumentmarknaden har dessa 
frågor varit på agendan under en längre tid. Även om många av dessa företag 
fortfarande inte riktigt stakat ut riktningen i frågan om till exempel egna 
märkesvaror har man ett stort beslutsunderlag att utgå ifrån. Både konsulter och 
forskare har analyserat och kommit med rekommendationer kring möjliga 
strategiska inriktningar och vägval. På storköksområdet är det dock tunnare 
med forskning, samtidigt som det också analyserats i mindre utsträckning av 
konsulter och andra intressenter. 
 
Både ur en forskningssynvinkel och utifrån tillverkarnas perspektiv finns det 
således ett behov av att titta närmare på vilka utmaningar en tillverkare står 
inför mot bakgrund av de nämnda förändringarna.  
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1.3 Problemformulering 
 
I uppsatsen arbetar vi utifrån två frågeställningar: 
 
- Hur har förändringar som prispressen, egna märkesvaror och 

centraliseringen påverkat branschen i allmänhet och tillverkare i synnerhet? 
 

- Vilka strategiska val/positioneringsstrategier står en tillverkare inför, med 
hänsyn tagen till branschens struktur och de interna resurser företaget 
besitter? 

 
 
 

1.4 Syfte 
 
Vårt syfte är att analysera en livsmedelstillverkare interna resurser i förhållande 
till de externa förutsättningar som råder, för att därefter utröna vilka strategiska 
val denna aktör står inför. 
 
 
 
1.5 Avgränsningar 
 
De avgränsningar vi har valt att göra kan framför allt utläsas i tidigare delar. 
Framför allt två avgränsningar är dock värda att understryka för att undvika 
missförstånd.  
 
För det första berör vår studie en tillverkares situation i Sverige. Anledningen 
till att vi valt denna avgränsning beror på att olika marknader har olika 
förutsättningar och befinner sig i olika stadier. Den förändringsfas som den 
svenska marknaden genomgår just nu går inte att hitta i Kontinentaleuropa vars 
marknader ofta är mer konsoliderade. Dessutom är det av resursskäl en 
nödvändighet att fokusera på en marknad för att studien inte ska ta allt för stora 
proportioner. 
 
För det andra har vi valt att fokusera vår studie till tre av de fem delarna i 
branschens värdekedja. 
 
 
Figur 1.1 Storköksbranschens värdekedja 

 
 
 
 

 
 

 
Råvaru-

leverantörer Tillverkare Grossister Slutanvändare Konsumenter 
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Vi benämner endast i korta ordalag råvaruleverantörerna och konsumenterna 
och fokuserar därmed på värdekedjans tre mittendelar: tillverkare, grossister 
och slutanvändare. Detta har vi gjort med anledning av vi har identifierat de 
största förändringarna i dessa led. Samtidigt vill vi också begränsa vår empiri 
till, vad vi anser, är kärnan i de förändringar som tidigare nämnt. 
 
 
 

1.6 Begreppsförklaring 
 
Vi anser att de flesta begrepp förklaras i studien, men vi har identifierat två 
begrepp som vi anser kräver en mer utförlig förklaring. 
 
Det första är de begrepp som förklarar värdekedjans olika delar. Dessa delar 
fungerar i olika roller gentemot olika aktörer varpå en aktör kan kallas för både 
leverantör och kund beroende på utgångspunkt. Vårt paradigm kan hittas i figur 
1 under kapitel 1.5 där råvaruleverantör är den första delen i värdekedjan, 
tillverkare är exempelvis Unilever Foodsolutions, Grossister är exempelvis ICA 
Meny och Servera, slutanvändare är restauranger och storkök samt 
konsumenter som är de som slutligen konsumerar maten. Dessa begrepp är 
bestämda av oss och kommer att konsekvent användas genom hela studien för 
att undvika missförstånd. 
 
Den andra begreppsförklaringen gäller fenomenet kring egna märkesvaror eller 
EMV. Dessa produkter är framtagna av grossister och butikskedjor och har 
blivit ett sätt för dessa aktörer att direkt konkurrera med de mer traditionella 
tillverkarna. Ofta sker tillverkningen av denna typ av varor genom att 
tillverkarna utnyttjar den överkapacitet som kan finnas i existerande fabriker. 
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2 Metod 
 
 
 

 
 
Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en orientering om våra källor 
och vår arbetsmetod för att öka reliabiliteten och validiteten i vår 
uppsats. Vi beskriver i detta kapitel och kommenterar vår 
undersökningsmetod samt hur vi har samlat in empirisk data. Vi 
förklarar också relevansen i de teorier som tas upp under 
referensramen i kapitel 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Metodangreppssätt 
 

Induktion och deduktion är de två huvudsakliga vägarna att angripa en 
frågeställning där den deduktiva metoden är den mest vanligt förekommande 
och går ut på att man tar sitt utgångsläge ifrån generella principer i teorin för att 
testa dessa. Den induktiva metoden innebär att man drar slutsatser utifrån 
empirin för att sedan skapa teori (Holme & Solvang 1997). Vi har valt att ta vår 
utgångspunkt ifrån generella principer och teorier för att utifrån denna 
förförståelse och utifrån erkända teorier tolka och analysera vårt insamlade 
empiriska material. Samtidigt har vårt angreppssätt inte varit rent deduktivt utan 
inslag av induktion har använts genom vår arbetsprocess för att dra slutsatser 
utifrån insamlat material som legat utanför vår teoretiska referensram och där vi 
saknat förförståelse. 
 
Efter fyra års studier av akademisk litteratur, vetenskapliga tidskrifter såväl som 
populärpress, har vi byggt upp en förförståelse och ett särskilt intresse för de 
strategiska val som företag ställs inför med en given uppsättning interna 
resurser i en bransch med föränderliga externa faktorer. För att inte påverkas i 
allt för står utsträckning av den förförståelse vi har fått genom vår akademiska 
utbildning valde vi en bransch som omskrivits relativt lite. Vi bestämde oss för 
att studera storköksbranschen och analysera de strategiska val som gjorts av en 
aktör för att få en bättre bild av vad som initierar förändringsprocesser och leder 
till att företag ställs inför för nya strategiska val.  
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Beträffande det interna perspektivet och med våra resurser valde vi att utgå 
ifrån endast en tillverkare i branschen för att kunna koncentrera oss på att göra 
en noggrann genomgång av deras interna förutsättningar. Valet att endast utgå 
ifrån en tillverkare bygger också på att vår teoretiska referensram och de teorier 
vi använder oss av tar sin utgångspunkt utifrån ett företags situation såväl 
internt som externt. 
 
Utifrån detta resonemang och vår tidigare teorikunskap har vi diskuterat med 
vår handledare och började boka upp intervjuer parallellt med vår teoribildning. 
Vi bestämde oss för att intervjua anställda på Unilever Foodsolutions och för 
vår empiriska undersökning för det externa perspektivet föll valet på Servera 
och Ica Meny, båda grossister och direkta köpare av Unilever Foodsolutions 
produkter. Dessutom har vi intervjuat ett antal oberoende slutanvändare av 
Unilever Foodsolutions produkter. Sammanlagt har vi genomfört fem 
personliga intervjuer och elva semistrukturerade telefonintervjuer. 
 
Parallellt med insamlandet av data har studerat befintlig teori, och då framför 
allt de teoretiska modeller som presenteras i den teoretiska referensramen.  
 
 
 
2.2 Undersökningsmetod 
 
Inom samhällsvetenskap används framför allt två typer av 
undersökningsmetoder, kvantitativ och kvalitativ (Andersen, 1998). Då vår 
undersökning syftar till att studera och analysera storköksbranschen utifrån en 
tillverkares situation, men även att få fram nyanserade tolkningar av branschen 
som helhet har vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden då den bäst 
överensstämmer med vårt syfte (Holme & Solvang, 1997). 
 
Det som tydligast skiljer den kvalitativa och kvantitativa ansatsen är hur man 
använder sig av statistik och siffror. Den kvalitativa metodens huvudsakliga 
syften är att skapa en djupare förståelse för det som undersöks och belysa 
helheten i den verklighet som undersöks. För att göra detta krävs tolkning av 
språket som inte kan utläsas ur hårddata som statistik och siffror. Den 
kvantitativa ansatsen utmärks av en högre grad av formalisering och används 
med fördel inom matematiska och naturvetenskapliga ämnen. Enligt den 
kvantitativa metoden förlitar man sig mycket på hårddata i form av siffror och 
statistik för att utröna om sina teser stämmer eller ej. Således kan man utrycka 
det som att den kvalitativa metodens betoning ligger på förståelse och den 
kvantitativas på förklaring eller att skapa belägg för teser (Holme & Solvang 
1997; Lundahl/Skärvad, 1999).  
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2.3 Fallstudie 
 
Vi har utifrån vårt syfte, problemställning och våra resurser valt att göra en 
fallstudie som en del i vår uppsats. Inom den kvalitativa ansatsen finns en rad 
olika undersökningsdesigner som kan tillämpas enskilt eller i kombination. Det 
som avgör valet beror på uppsatsens syfte och problemställning samt projektets 
resurser (Andersen, 1998). Beträffande fallstudier är denna form av design som 
tillämpas vid de flesta studier av sociala delsystem och organisationer samt den 
design som är mest vedertagen inom denna typ av organisationsforskning 
(Wiedersheim-Paul/Eriksson, 1997). 
 

 
2.3.1 Val av fallföretag 
 
Vid valet av vårt fallföretag utgick vi ifrån att företaget skulle vara en 
betydande aktör inom storköksbranschen samt att det skulle vara en aktör i 
tillverkarledet med starka märkesvaror. Företaget valdes också ut utifrån att det 
skulle vara baserat i Skåneregionen av tillgänglighetsskäl. Eftersom två av 
författarna arbetar på Unilever Sverige var accessen till detta företag en starkt 
bidragande orsak till valet.  
 
Via vår kontakt på Unilever Foodsolutions fick vi access till företaget i form av 
intervjuer och internt material. 
 
Som tidigare nämnt har vi utgått ifrån Unilever Foodsolutions då våra teorier 
tar sin utgångspunkt utifrån ett företags situation medan vi har valt att göra 
intervjuer i grossistledet såväl som med slutanvändarna för att få en bättre 
helhetsbild av branschen och få de olika ledens syn på verkligheten. 
 
 
 

2.4 Datainsamling 
 
I enlighet med Andersen och bruklig akademisk praxis skiljer vi på sekundär- 
och primärdata i insamlandet av data. Vad som skiljer dessa typer av data åt är 
vem som har samlat in den. Sekundärdata har samlats in av andra personer och 
primärdata är data som forskaren själv eller hans medarbetare har samlat in 
(Andersen, 1998). 
 
Den sekundärdata som vi utgått ifrån består till huvudsak av erkänd akademisk 
litteratur och forskning, men även av interna och externa dokument från de 
företag och respondenter som ingår i vår studie i form av årsredovisningar, 
verksamhetsberättelser med mera.  
 
Vi började vårt arbete med att studera relevant teori och insamlande av 
sekundärdata och studier av dessa data. Därefter började vi vårt insamlande av 
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primärdata med syftet att få fram den primärdata som vi ansåg som nödvändig. 
För att samla in primärdata finns det enligt Patel & Tebelius tre metoder: 
enkäter, observationer och intervjuer som är aktuella varav observationer och 
intervjuer lämpar sig mest vid kvalitativa studier. Vi har valt att använda oss av 
intervjuer då vi anser att dessa varit mest lämpliga för att få fram den data vi 
behöver då undersökningen syftar till att skapa förståelse snarare än att förklara 
en företeelse (Patel & Tebelius, 1987). 

 
En fullständig redogörelse för vem vi har intervjuat samt vilka frågor vi har 
ställt till våra respondenter återfinns i bilaga 1 och 2. 
 
 
2.4.1 Intervjuteknik 
 
Våra intervjuer har varit av olika karaktär beroende på dess olika syften såväl 
som våra resurser och begränsningar. Intervjuerna består dels av 
telefonintervjuer som vi har använt oss av gentemot ICA Meny och Servera och 
dels av besöksintervjuer med anställda på Unilever Foodsolutions och en av 
slutanvändarna. Vi har valt att använda oss av mer standardiserade 
telefonintervjuer vid våra intervjuer med resten av slutanvändarna. Att vi valt 
just denna kombination beror dels på våra resurser och dels vårt syfta att skapa 
en helhetsbild av branschen genom de olika ledens perspektiv och dels för att få 
en mer nyanserad bild av vårt fallföretag Unilever Foodsolutions. När det gäller 
intervjuerna med Unilever Foodsolutions och grossisterna så har våra 
respondenter krävt att de i det tryckta materialet inte figurerar med sina namn. 
Detta då vissa delar av den information de har delat med sig skulle kunna 
påverka deras egen ställning och deras relation med kunder respektive 
leverantörer. Vi har utifrån detta önskemål valt att ge respektive respondent en 
generisk benämning i form av en titel som anspelar på personen kompetens 
område, se källförteckning.  
 
Intervjuguiderna som låg till grund för våra intervjuer byggdes upp genom att 
utgå från vårt syfte och vår problemdiskussion. Intervjuguiden byggdes sedan 
upp efter principen allmänna frågor först för att sedan gå in på mer specifika 
och känsliga frågor. 
 
 

 

2.5 Databearbetning 
 
Under intervjuerna förde vi anteckningar som direkt efteråt renskrevs för att 
minimera risken för felaktigheter. Vid intervjuer där flera av oss var delaktiga 
diskuterades avvikelser mellan de nedskrivna svaren och rättelser och 
kompletterande information insamlades. Vi har valt att inte använda oss av 
diktafon under intervjuerna då vi anser att detta tenderar att göra de svarande 
mindre öppna och svaren av mer formell karaktär. 
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2.5.1 Validitet och reliabilitet 
 
Grunden till en bra undersökning som ligger i linje med undersökningens syfte 
ligger i huvudsak i validiteten. Validitet innebär att undersökningen mäter vad 
den avser att mäta. Vad som också anses viktigt för att producera en 
undersökning med hög validitet är överensstämmelse mellan teori och empiri 
(Halvorsen, 1999). 

 
Vi har valt att utgå ifrån flera teorier i motsats till att endast använda oss av en, 
så kallad teoritriangulering (Halvorsen, 1999). Genom detta tillvägagångssätt 
anser vi att vi skapar en större förståelse och mer nyanserad bild än vad vi hade 
gjort utifrån endast en teori.    
 
Den teoretiska referensramen består av Michael E Porters Five Forces of 
Competition, Barneys Resourse Based View samt fyra olika författares syn på 
strategiska val och positioneringsstrategier. Vi har valt ut dessa eftersom vi 
anser att de tillsammans ger oss de rätta verktygen för att tolka den verklighet 
som vi studerat. De modeller och teorier vi har använt oss av är vedertagna och 
allmänt accepterade inom såväl akademin som näringslivet. Vi anser också att 
teorin på ett adekvat sätt har fyllt sitt syfte som fungerande verktyg att 
analysera vår empiri. Vi hänvisar läsaren till att själv läsa vårt teorikapitel och 
bilda sig en uppfattning om dess lämplighet som analysverktyg. 
 
Vi anser att den av oss insamlade data i högsta grad är relevant för vår 
problemställning. Empirin som vi har samlat in och analyserat har gett svar på 
de frågor som vi ville få besvarade genom denna studie och har därmed uppfyllt 
sitt syfte. 
 
Det ska tilläggas att det dock inte går att mäta hur bra eller mindre bra den 
definitionsmässiga validiteten är utan härom kan endast argumenteras och 
diskuteras (Andersen, 1998).  
 

”Reliabiliteten anger i hur hög grad resultaten från ett 
mätinstrument eller mätmetod påverkas av tillfälligheter, eller hur 
säkert och exakt vi mäter det vi faktiskt mäter – avsett vad vi avser 
att mäta” (Winter, 1992).  

 
Viktigt för att ha en hög reliabilitet är att mätningarna görs under liknande 
förhållande och att mätningarna inte påverkas av vem som utför dem eller hur 
den insamlade data behandlas (Lundahl/Skärvad, 1999). 
 
Då vår primärdata kommer från intervjuer har vi arbetat med att skapa samma 
förutsättningar för de respektive respondenterna så att deras svar inte påverkas 
av situationen. Vi har också, som vi tidigare nämnde, efter intervjuerna 
renskrivit dem och skaffat oss upplysningar och information om oklarhet 
förelåg. Sammantaget anser vi att detta bådar för en hög reliabilitet. 
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2.6 Reflektion och kritik av egna metodval 
 

”Utgångspunkten för den kvalitativa forskningen är att varje 
människa är unik vilket innebär att varje uppgiftslämnares 
upplevelse av faktiska situationer som är av intresse måste bedömas 
på rimlighet” (Patel & Tebelius, 1987).  

 
För att minimera denna problematik har vi i den mån det varit möjligt verifierat 
den subjektiva information vi införskaffat med andra källor i form av 
sekundärdata eller annan primärdata. Vi anser också att vi genom våra 
intervjuer med respondenter i olika led av försörjningskedjan med olika mål 
med sin verksamhet får vi en bra bild av verkligheten. 
 
När det gäller kvalitativa studier inom företagsekonomi som vår egen bör 
läsaren vara medveten att denna studie endast i teorin är upprepningsbar. På 
grund av att det är så pass komplex information som analyseras utifrån så pass 
icke-konkreta teorier. Dessutom skiftar förutsättningarna över tiden och varje 
företag består av individer med olika personliga mål. Det ska också tillägas att 
anonymiseringen av vissa respondenter ytterligare sänker upprepningsbarheten 
i uppsatsen. 
 
Detta är en svaghet i vår studie, som alla andra studier i företagsekonomi med 
kvalitativ ansats. Vi är alltså medvetna om problematiken att generalisera 
utifrån en kvalitativ ansats och uppmanar läsaren till att aktivt ifrågasätta 
generaliserbarheten i vår undersökning. 
 
Diskrepansen mellan vad andra författare och vi själva har kommit fram till kan 
endast genom argumentation för den egna saken avgöra vad som är mer 
sannolikt än det andra. Detta är dock en verklighet som alla författare är 
medvetna om inom detta område och gäller även för ”storheter” som Porter och 
Barney.  
 
Något som också läsaren ska vara varse om är att två av författarna arbetar 
inom Unilever-koncernen, dock inte inom Foodsolutions, vilket kan ge upphov 
till en viss bias. För att minimera effekten av detta så har ständiga diskussioner 
förts mellan författarna för att säkerställa att så inte blir fallet. Vi har också varit 
noga med att utgå ifrån det av oss under arbetets gång insamlade materialet och 
att analysera det utifrån de teorier vi har valt på ett så objektivt sätt som möjligt. 
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3 Teori 
 
 
 

 
 
Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en bild av den teoretiska 
referensram som ligger till grund för förståelsen för ämnet. 
Inledningsvis klargör vi sambandet mellan de valda teorierna och 
vilken relevans de har för vår studie. Därefter redogör vi för de teorier 
som ligger till grund för den senare analysen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Introduktion 
 
Vårt teoretiska ramverk, enligt figur 3.1, är utformat i syfte att möjliggöra en 
koppling mellan uppsatsens problemformulering och relevanta teoretiska 
förklaringsmodeller. Samtliga teorier är hämtade från aktuell litteratur inom 
strategiområdet och är uppdelade i tre huvudområden: 

 
- Teorier kring de externa förhållandena i en bransch  
- Teorier kring de interna förhållandena i ett specifikt företag 
- Teorier kring strategiska val och positionering 

 
Figur 3.1 Teoretiskt ramverk 
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Denna modell återspeglar en allmän strategisk utvecklingsprocess från analys 
till beslut snarare än vilka faktorer som påverkar vilka. Genom att väva samman 
de externa förhållanden ett företag befinner sig i med de interna resurser 
företaget besitter får vi en analysgrund som möjliggör beslut rörande den 
strategiska positioneringen. 
 
I det första avsnittet, som behandlar de externa förhållandena, behandlas 
Michael Porters Five Forces of Competition, om konkurrens i en mogen 
bransch. Modellen med fem krafter används som en grundläggande 
förklaringsmodell. 
 
För att täcka det interna perspektivet beskrivs i det andra avsnittet Jay B 
Barneys resursbaserade synsätt. Detta ger oss möjligheten att analysera ett 
företags interna resurser och vilka av dessa som kan ligga till grund för 
strategiska konkurrensfördelar. 
 
I det tredje avsnittet återvänder vi till Michael Porter men tar denna gång upp 
hans tankar om strategisk positionering. Tillsammans med bland annat Ford et 
als teorier om strategiskt beslutsfattande i en business to business-miljö bildar 
detta den teoretiska grunden för att analysera ett företags strategiska val. 
 
 
 

3.2 Företagets externa miljö 
 
Vanligtvis skiljer man mellan ett företags interna och externa miljö. Den 
externa miljön kan delas in i mikro- samt makromiljö där mikromiljön består av 
kunder, konkurrenter och leverantörer. Makromiljön, å andra sidan består av 
opåverkbara faktorer såsom ekonomiska trender, konjunkturläget, demografisk 
struktur och sociala eller politiska trender (Grant, 2002). 
 
En analys av de externa mikrofaktorerna ger oss en bild över branschens 
situation, hur stark konkurrensen är och vilken makt leverantörer och kunder 
har. Utkomsten av denna analys svarar med andra ord på en rad viktiga frågor. 
För det första svarar den till viss del på vad kunderna värdesätter och därmed 
även hur företaget kan förstå sina kunder bättre. För det andra ger analysen en 
bild av maktfördelningen i branschens hela värdekedja (inklusive kunderna) 
eftersom den förklarar styrkan och förhandlingskraften hos både leverantörer 
och kunder. För det tredje ger också analysen en bild av konkurrensen i 
branschen genom att se till andra företag med liknande internt värdeskapande. 
 
 

3.2.1 Five Forces of Competition 
 
För att göra denna typ av analys tar vi hjälp från Michael Porters Five Forces of 
Competition-modell som har till syfte att förklara en branschs konkurrensnivå 
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och möjlighet till lönsamhet. Tidigare nämndes de vertikala delarna av 
branschen, det vill säga leverantörer och kunder, men Five Forces-modellen tar 
även hänsyn till horisontella krafter: substitut, potentiella nya aktörer samt 
naturligtvis även konkurrenter.   
 
Vi har dessutom valt att komplettera Porters analysmodell med Brandenburger 
& Nalebuffs tilläggskomplement. I vår analys kommer vi dock endast fokusera 
på av de delar av modellen som är relevant i vår studie. Vi benämner därmed 
endast kort leverantörs- och substitutperspektivet eftersom vårt fallföretag är ett 
tillverkande sådant med en mängd olika mindre underleverantörer som inte 
direkt berörs av vår uppsats syfte. 
 
 
 
Figur 3.2 Five Forces-modellen med komplementperspektivet (Porter, 1980) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
3.2.1.1 Industririvalitet 
 
Konkurrensen i branschen anses av naturliga skäl vara avgörande för en 
branschs attraktivitet. Hård konkurrens innebär oftast lägre lönsamhet, men gör 
det inte per definition. 
 

Potentiella 
nykomlingar 

Leverantörer 

Köpare 

Substitut Industri-
rivalitet 

Komplement 
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En branschs rivalitet kan bestämmas med hjälp av en mängd olika faktorer. 
Porter tar upp sex viktiga måttstockar som används för att definiera en branschs 
konkurrenssituation (Porter, 1980). 
 
Marknadskoncentration 
Den första handlar om koncentrationen av företag, eller den kombinerade 
marknadsandelen av ledande företagen. Vanligtvis använder man sig av termen 
CR4 som är en akronym för engelskans Concentration Ratio 4 och hänvisar till 
de fyra största företagens kombinerade marknadsandel. Ju fler företag – och ju 
jämnare dessa företags marknadsandel är – desto större är chansen att prisnivåer 
blir ett konkurrensmedel. Om marknadskoncentrationen istället är mindre ligger 
fokus oftare på marknadsföring och produktutveckling. (Grant, 2002) 
 
Konkurrenternas diversitet 
Den andra aspekten är konkurrenternas diversitet, eller hur mycket 
konkurrenterna skiljer sig från varandra vad gäller utgångspunkter, mål, 
kostnader och strategier. Dessa skillnader gör att företag uppfattas olika av 
konsumenterna och därmed också deras produkter (Porter, 2002). 
 
Om många företag har samma mål och strategier riskerar dessa att erbjuda 
konsumenterna likvärdiga och ibland nästintill identiska produkter med 
utkomsten att konkurrensen är hög. Företagen konkurrerar inom samma nisch 
om samma kunder. Resultatet kan då bli att många potentiella kunder på 
marknaden förbises (Porter, 2002). 
 
Produktdifferentiering 
Ju mer lika konkurrenternas produkter är dina egna ju större är incitamenten för 
att konkurrera med prisnivån. I kombination med en bransch där produkterna är 
relativt lätta att kopiera eller imitera är det vanligt att lönsamhetsnivåerna är och 
förblir låga. Det är på samma sätt tydligt att branscher upplever mindre grad av 
priskrig där produkterna är mer differentierade. (Porter, 1980) 
 
Överskottskapacitet och utträdesbarriärer 
De branscher där företag upplever överskottskapacitet – det må vara tillfälliga – 
upplever samtidigt ofta lägre lönsamhetsnivåer. Anledningen till detta är att 
överskottskapacitet är kostsamt för företag och för att sprida ut de oundvikliga 
fasta kostnaderna på fler producerade enheter hägrar sänkta prisnivåer. (Porter, 
1980) 
 
Utträdesbarriärernas konkurrensskapande fungerar i princip på samma sätt som 
överskottskapaciteten. Prisnivåerna – och därmed också lönsamhetsnivåerna – 
pressas när kostnaden för att avveckla verksamheten överstiger kostnaden att 
fortsätta den. Detta scenario är speciellt vanligt förekommande i stora, tunga 
industrier såsom oljeraffinaderi där det krävs stora fasta kostnader och är 
dessutom förknippat med höga miljökostnader vid avveckling (Grant, 2002). 
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Kostnadsstruktur 
Den sista faktorn behandlar faktumet om företag i en specifik bransch har hög 
del fasta eller hög del rörliga kostnader. Där ett företag har en hög andel fasta 
kostnader kan det med fördel sänka priserna på överskottsprodukter så att det 
åtminstone täcker de fasta kostnaderna. Effekten av detta handlande blir mycket 
tydligt för en bransch och kan sänka lönsamheten kraftigt. Det tydligaste 
exemplet på detta fenomen torde vara flygbranschen som kännetecknas av höga 
fasta kostnader och låga rörliga. Den rörliga kostnaden för att sälja ytterligare 
en biljett är alltså mycket låg i sammanhanget. Detta gör att överskottsstolar 
säljs till mycket låga priser och resultatet är känt: flygbranschen genomgår just 
nu en form av kris eller omstruktureringsfas med låga lönsamhetsnivåer. 
Samma scenario har dock utspelat sig i andra tunga industrier med det 
gemensamt att de kräver stora initiala investeringar som resulterar i höga fasta 
kostnader (Grant, 2002). 
 
Samma princip gäller fördelen av skalekonomier. Dessa inträffar ofta i 
branscher med hög andel fasta kostnader där företaget med högst producerade 
volym kan tillskansa sig fördelen med lägst kostnad per producerad enhet 
(Grant, 2002). 
 
 
3.2.1.2 Leverantörens förhandlingskraft 
 
Ett tillverkande företag behöver material i olika former som arbetskraft, 
råmaterial och förpackningsmaterial. Detta behov leder till ett köpare-
leverantörsförhållande mellan företaget och de som kan tillhandahålla de 
produkter eller tjänster som företaget behöver. Det som avgör leverantörens 
styrka är framför allt koncentrationen av leverantörer, hur viktiga deras input är 
för den färdiga produkten, kostnader att byta leverantör, samt hur standardiserat 
material de tillför och hur mycket substitut till detta det finns. Dessa faktorer i 
sin tur är beroende av samma faktorer som redovisas under köparens 
förhandlingskraft. 
 
 
3.2.1.3 Köparens förhandlingskraft 
 
Det säljande företaget skapar värde när det säljer sin produkt eller tjänst till 
köparen, inte bara för sig själv utan även för köparen. Hur värdeskapandet 
mellan dessa aktörer är uppdelad avgörs av två huvudsakliga faktorer: köparens 
priskänslighet och förhandlingskraft: (Porter, 1980) 
 
Köparens priskänslighet 
Köparens priskänslighet består av fyra huvudfaktorer som alla påverkar 
maktförhållandet mellan köparen och säljaren. 
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Den första handlar om hur stor del av köparens verksamhet den aktuella 
kostnaden utgör. Ju större andel av verksamhetens totala kostnader som utgörs 
av den aktuella produkten desto priskänsligare är köparen. 
 
Den andra faktorn är hur differentierad säljarens produkt är. Om säljarens 
produkt är lik eller praktiskt taget identisk med andra säljares produkter kan 
köparen byta leverantör enbart till följd av priset. Ett exempel är den 
amerikanska detaljistkedjan Wal-Mart som med lätthet kan välja andra 
leverantörer om till exempel leverantören av videoband eller glödlampor höjer 
priset (Grant, 2002). (jfr Rubbermaid som gick från ett av USAs mest 
framgångsrika företag till nästintill konkurs när Wal-Mart slutade att ta in deras 
produkter.) 
 
Den tredje faktorn har att göra med konkurrenssituationen i köparens bransch. 
Om det råder en stark konkurrenssituation i köparens bransch pressas dess 
leverantörer till att leverera till lägre priser, högre kvalitet och samtidigt kunna 
leverera snabbare. (Porter, 1980) 
 
Den fjärde och sista faktorn handlar om vikten av säljarens produkt i den egna 
verksamheten. Om den köpta produkten är av högsta vikt för kvaliteten på det 
egna företagets produkt är priskänsligheten mindre än om motsatt förhållande 
hade rått. Som exempel kan nämnas processorernas betydelse för datorindustrin 
som är mycket nära sammankopplat till datorföretagens egna produktkvaliteter. 
(Porter, 1980) 
 
Köparens förhandlingskraft 
Köparens förhandlingskraft bottnar i maktbalansen mellan köparen och 
säljaren. Frågan man kan ställa sig är för vilken av parterna som det kostar mest 
för att byta partner. Den ena partens kostnad för att byta partner måste alltså 
sättas i relation till den andra partens. Porter menar att tre faktorer påverkar 
köparens förhandlingskraft: (Porter, 1980) 
 
Den första handlar om köparens storlek och koncentration i relation med 
säljarens. Ju färre antal köpare och ju större deras inköp är desto dyrare är det 
för säljaren att förlora en köpare. Köparens makt står därmed i direkt relation 
till den egna storleken och hur många aktörer det finns på marknaden. (Porter, 
1980) 
 
Den andra handlar om köparens information. Om köparen saknar information – 
och säljaren därmed har ett informationsövertag – minskar dennes makt i takt 
med att säljarens ökar. Detta fall av asymmetrisk information leder till att 
köparen inte kan veta vilket pris som är rimligt att kräva och resultatet är ofta 
att det skapade värdet främst kommer säljaren tillgodo. Denna typ av scenario 
är relativt vanlig och kan ta sig uttryck i många vardagliga sammanhang. Ett 
exempel är försäljare av begagnade bilar som ofta besitter mer kunskap om 
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bilen än vad köparen gör, något som gör det svårt för köparen att precist 
bedöma bilens värde. (Grant, 2002) 
 
Den tredje faktorn handlar om möjligheten att integrera bakåt i värdekedjan. 
Möjligheten – eller endast hotet om en möjlighet – att starta egen tillverkning 
av säljarens produkter ger köparen stor makt gentemot säljaren (Porter, 1980). 
Det kanske mest tydliga exemplet på detta är den omvandlingsprocess som just 
nu pågår i livsmedelsindustrin där flera livsmedelskedjor har valt att starta 
tillverkning av egna livsmedel, så kallade EMV och därmed integrera bakåt.  
 
 
3.2.1.4 Hot från substitut 
 
I Porters modell refereras substitut till produkter. I andra industrier/branscher 
och ett hot från ett substitut existerar när efterfrågan på företagets produkter 
ändras vid en prisförändring av en annan substituerbar produkt. Ju fler substitut 
och ju större tillgång till substitut det finns, desto svårare är det för företaget i 
fråga att höja sina priser utan att tappa kunder till substituerbara produkter. 
 
 
3.2.1.5 Hot från nya aktörer 
 
Denna aspekt är väl värd att ta hänsyn till vid bedömningen av en branschs 
attraktivitet. Enligt Five Forces-teorin är risken stor att nya aktörer etablerar sig 
i branschen om branschen som helhet har god lönsamhetsnivå. Men det finns 
dock andra faktorer att beakta när man ska bedöma hotet från nya aktörer än 
enbart lönsamhetsnivån. (Grant, 2002) 
 
Kapitalkrav 
En av de viktigaste bedömningsfaktorerna är vilket mått av kapital som krävs 
för att etablera sig på marknaden. Stora tunga industrier som kräver stora 
initiala investeringar begränsar nya aktörers möjligheter till etableringar. Det 
allra tydligaste exemplet är måhända flygplanstillverkning där Boeing och 
Airbus åtnjuter duopol-ställning på marknaden på grund av de enorma 
investeringar som skulle behövas för en ny aktör att slå sig in på marknaden. 
(Grant, 2002) 
 
Skalekonomier 
Detta är nära sammanlänkat med höga kapitalkrav såsom höga 
investeringskostnader, men också med höga forskningskostnader eller 
marknadsföringskostnader. Om en bransch kännetecknas av skalekonomier är 
detta en försvårande omständighet för nya aktörer vid en etablering. Nya 
aktörer har i princip två alternativ. Det ena är att acceptera faktumet att de inte 
kommer att kunna konkurrera med prisnivån och istället satsa på en 
differentierad produkt. Det andra är att försöka bygga upp förutsättningar för en 
skalekonomi och därmed riskera överkapacitet innan företaget på allvar har 
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etablerat en kundkrets och därmed nått en kritisk försäljningsvolym. (Porter, 
1980) 
 
Produktdifferentiering 
I de industrier där produkterna är differentierade har redan väletablerade företag 
en fördel gentemot nya aktörer när det gäller märkeslojalitet. Märkeslojaliteten 
skiljer från produkt till produkt där konsumenter av cigaretter, majonnäs och 
tandkräm är mest märkeslojala. Ett företag som försöker slå sig in på en 
bransch där märkeslojaliteten är hög måste spendera förhållandevis mycket 
resurser på att marknadsföra sin produkt för att på så sätt skapa medvetenhet 
och förtroende för sitt varumärke. (Porter, 1980) 
 
Tillgång till distributionskanaler 
En direkt svårighet för en ny aktör kan vara att hitta lämpliga och villiga 
distributörer till sina produkter. Köpare (här: grossister) kan vara hysa aversion 
mot risken det innebär att handla med en ny aktör innan den är etablerad. 
Köpare kan också ha begränsade möjligheter att ta in nya produkter i ett redan 
fullt sortiment. (Porter, 1980) 
 
 
Absoluta kostnadsfördelar 
Redan etablerade aktörer kan uppbära fördelen av att just vara etablerade när 
det gäller kostnader. De kan till exempel ha låga fasta kostnader samtidigt som 
företaget kan åtnjuta fördelen med så kallad economies of learning, det vill säga 
att företaget under hela sin verksamhetsperiod har lärt sig och dragit nytta av 
erfarenheter och misstag för att på så sätt ha effektiviserat verksamheten. För 
nya etablerare är det svårare att tillskansa sig låga fasta kostnader eftersom de 
initiala investeringarna ofta är de största i en verksamhet. (Porter, 1980) 
 
 
3.2.1.6 Five Forces-modellens begränsningar 
 
En hel del kritik har riktats mot Five Forces-modellen sedan den presenterades 
i början av 80-talet. Idén om att kunna analysera ett företags möjligheter till 
lönsamhet i en specifik bransch kan inte enbart förklaras utifrån externa, 
opåverkbara faktorer. Industrins struktur påstås vara förklaringen till 
konkurrenssituationen som i sin tur förklarar möjligheten till lönsamhet. 
Verkligheten är dock inte lika statisk som modellen vill låta göra gällande och 
industristrukturen är till stor del ett resultat av företagens egna strategier. Det 
hela är med andra ord en dynamisk process där olika delar påverkar varandra 
och ödet ligger i det enskilda företagets händer snarare än i en abstrakt 
industristruktur. (Grant, 2002) 
 
Forskning inom ämnet visar dessutom ett svagt stöd för faktumet att en 
industris struktur avgör det enskilda företagets lönsamhetsnivå. Snarare spelar 
företagets interna resurser och hur dessa är organiserade större roll för 
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lönsamheten. Det finns många exempel på företag som lyckats slå sig in på nya 
marknader med god lönsamhet i branscher som dömts som olönsamma, ofta 
tack vare en nytänkande strategi och effektivt utnyttjande av de interna 
resurserna. (Grant, 2002) 
 
I vetskap av dessa resonemang ser vi Five Forces-modellen inte så mycket som 
ett verktyg för att mäta en branschs lönsamhet utan snarare som ett sätt att 
förklara en branschs struktur och maktbalans. Vi kommer vidare att använda 
oss av en modifierad modell som kombinerar de relevanta delarna av Five 
Forces-modellen och Value Network, som beskrivs nedan. 
 
 
3.2.2 Value Network 
 
Five Forces-modellens begränsningar har renderat i att Brandenburger och 
Nalebuff har utvecklat en egen liknande teoretisk modell genom att främst 
lägga till en dimension, komplementprodukter. Modellen slår dessutom ihop de 
tre olika horisontella faktorerna industririvalitet, hot från nya aktörer samt hot 
från substitut till en faktor, nämligen som konkurrenter. Value network lägger 
fokus på företagets relationer till sina intressenter i högre utsträckning än Five 
Forces-modellen (Brandenburger & Nalebuff, 1997) 
 
 
3.2.2.1 Komplement 
 
Den sjätte – och nyaste – delen av Five Forces-modellen tar upp vikten av 
komplement till företagets egna produkter som hjälper till att skapa värde för 
kunden och det egna företaget.  (Brandenburger & Nalebuff, 1997) 
 
Relationerna till företag som tillhandahåller komplementprodukter är viktiga 
och bör vårdas eftersom dessa företag bidrar till det egna företagets 
värdeskapande. Det finns flera exempel på komplementprodukter som bidrar 
till att det egna företaget skapar större värde. Ett aktuellt exempel är Apples 
iPod-spelare som förses med diverse tillbehör så som högtalare, hörlurar och 
etuier av en rad olika företag med eller utan samarbetsavtal med Apple. Ett 
annat exempel är hur glasstillverkare och våffelstruttillverkare kompletterar 
varandras produkter – utan varandras hjälp riskerar företagen att minska 
försäljningen. (Brandenburger & Nalebuff 1995) 
 
I livsmedelsbranschen kan ett exempel på komplement vara hur en 
färskvaruleverantör kompletterar en tillverkare av torra varors sortiment (till 
exempel Unilever, Campbell Soups eller Findus) med kött, fisk eller till och 
med frukt. 
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3.3 Företagets interna resurser 
 
Analysen av ett företags konkurrensförmåga på en specifik marknad kan alltså 
bedömas utifrån teorier som tar sin utgångspunkt i de externa förutsättningarna 
som alla påverkar ett företags verksamhet. För att kunna göra en komplett 
analys av ett företags möjliga positioneringsstrategier behövs dock en grundlig 
analys av dess interna förutsättningar och resurser. En framgångsrik 
positioneringsstrategi bygger dels på en förståelse för de externa 
förutsättningarna, dels hur företaget kan mobilisera och utnyttja de interna 
resurser som företaget besitter (Johnson & Scholes, 2002). 
 
I motsats till det externa perspektivet som fokuserar på att utvärdera en 
branschs attraktivitet och urskillningsförmågan av ett företags 
konkurrensförmåga som värderas utifrån av vilken position det har uppnått på 
marknaden, så fokuserar det interna perspektivet på att utvärdera företagets 
styrkor och svagheter utifrån ett internt perspektiv (Barney, 1996).  

 
För att uppnå strategiska konkurrensfördelar måste företag identifiera vilka 
resurser som kan anses unika för verksamheten. Dessa resurser benämns 
kritiska resurser eller kärnkompetenser. Det kan som ovan nämnts vara 
exempelvis partners och nätverk, kompetens samt fysiska eller finansiella 
resurser. En resurs kan betraktas som kritisk om den är värdefull för företaget, 
unik och inte finns hos konkurrenterna, är svår att imitera och dessutom är svår 
att substituera. Hur väl ovanstående faktorer uppfylls avgör hur länge företaget 
behåller sin konkurrensfördel (Prahlad & Hamel, 1990). 
 
 
3.3.1 Det resursbaserade synsättet 
 
Det resursbaserade synsättet tar sin utgångspunkt i att företagets egna resurser 
och dess kompetenser är avgörande för att skaffa strategiska 
konkurrensfördelar. Detta interna synsätt bortser inte från det externa 
perspektivet utan menar att varje företag är på sitt sätt unikt och är inte bara 
påverkat av omvärlden. Det är också med och formar den med sina resurser och 
förmågor. Omvärlden förändras idag i snabb takt vilket gör det svårt för 
företagen att hela tiden anpassa sin verksamhet efter den rådande 
marknadssituationen. Vanligtvis delar man in ett företags resurser i fyra olika 
områden. (Andersson et al, 2004). 
 
 
3.3.1.1 Fysiska resurser 
 
De fysiska resurserna är byggnader, maskiner eller produktionskapacitet. 
Graden av användbarhet bestäms av resursens ålder, skick, kapacitet eller plats. 
Denna typ av resurs är vanligtvis den lättaste för konkurrenter att identifiera och 
kopiera (Barney, 1996). 
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3.3.1.2 Human resources 
 
Denna typ av resurs inkluderar människors kapaciteter, kompetenser, know-
how, beslutsfattande och gäller både företagets anställda och de personer som 
ingår i företagets nätverk. Denna resurs omnämns inte som en tillgång på 
företagens balansräkning men är i kunskapsbaserade företag den allra viktigaste 
tillgången (Grant, 2004). Att uppskatta värdet av human resources är ofta svårt 
och komplext framför allt när ett företag har lyckats utnyttja dessa till 
organisatoriska förmågor. Detta gör att de organisatoriska förmågorna är svåra 
att kopiera. Human Resources och de rent organisatoriska resurserna och 
förmågorna kännetecknas bland annat av historia, relationer och 
implementering av existerande resurser (Barney, 1996). 
 
 
3.3.1.3 Finansiella resurser 
 
Dessa resurser består av kapital, aktieägare, banker och andra finansiella 
tillgångar, skulder, ackumulerade vinster och andra mått som bidrar till 
företagets finansiella ställning. Hur ett företag hanterar sina finansiella resurser 
kan vara avgörande för företagets strategiska framgång. De finansiella 
resurserna är kanske inte alltid lätta att kopiera men å andra sidan betydligt 
lättare att identifiera. (Barney, 1996) 
 
 
3.3.1.4 Intellektuellt kapital 
 
Dessa är så kallade intangible resurser som ofta är förbisedda eller 
undervärderade. Hit räknas bland annat varumärke, patent, databaser och 
relationer med partners. En del av det intellektuella kapitalet är goodwill som 
blir påtagligt om företaget säljs. Denna resurs är en av de viktigaste, i synnerhet 
för kunskapsbaserade företag. Det kan också uppstå problem om personal slutar 
på företaget. Vilken kunskap är personlig och vilken tillhör företaget? Denna 
problematik ställs på sin spets när en anställd börjar arbeta för ett 
konkurrerande företag. Generellt är intellektuellt kapital den svåraste typen av 
resurs att kopiera för konkurrerande företag och är därför ofta basen i ett 
företags framgångsrika positioneringsstrategi (Johnson & Scholes, 2002; Grant, 
2004) 
 
För att någon av dessa resurser ska kunna användas som en strategisk 
konkurrensfördel, eller en så kallad win to play-resurs, menar Barney att den 
måste vara unik och svår att kopiera eller efterlikna. De resurser som andra 
företag lätt kan identifiera blir kopierade i jakten på att effektivisera 
verksamheten. Om den tidigare unika resursen blir kopierad kommer denna inte 
att kunna användas som en konkurrensfördel utan förpassas så småningom till 
att bli en ”tröskelresurs” eller en så kallad need to play-resurs som alla aktörer 
måste besitta för att kunna konkurrera på marknaden. (Barney, 1996) 
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Barney identifierar ett antal viktiga förutsättningar för att en resurs ska kunna 
fungera som en långsiktig strategisk konkurrensfördel. För det första måste 
resursen vara värdefull, det vill säga att den skapar någon form av värde för 
företaget. Att en resurs enbart är värdefull innebär inte att det är en 
konkurrensfördel, men i kombination med andra karaktäristika kan den bli. 
(Barney, 1996) 
 
För det andra måste resursen som tidigare nämnts vara unik. Om företaget 
ensamma besitter en unik resurs är den per definition en konkurrensfördel. 
Beroende på karaktären av resursen kan företaget använda resursen i till 
exempel processer, marknadsföring eller framtagandet av nya produkter. 
(Barney, 1996) 
 
För det tredje måste resursen vara svår att imitera. Om resursen är överförbar 
genom till exempel ett köp kan den på sin höjd endast anses vara av en 
kortsiktig strategisk konkurrensfördel och inte någonting att bygga en strategisk 
position på. Exempel på resurser som är överförbara är maskiner, råmaterial, 
komponenter och anställda som endast besitter basala och standardiserade 
kunskaper. Exempel på resurser som är svårare att överföra är resurser som har 
en geografisk bindning (naturresurser) och resurser där det köpande företaget 
inte har tillräcklig information om kompabilitet med de egna resurserna. Även 
om en resurs inte är överförbar genom köp kan den imiteras genom att den 
kopieras. Exempel på kopierbara resurser kan vara en butiks öppettider, 
butikslayout eller derivattjänster som tillhandahålls av finansinstitut. Mer 
svårkopierade resurser kan vara baserade på organisatoriska rutiner som är 
specifika för just det egna företaget. (Barney, 2001)   
 
Även om en resurs är värdefull, unik och svårimiterbar innebär detta inte att den 
är en långsiktig konkurrensfördel. Den måste också vara effektivt organiserad 
för att den ska generera en långsiktig fördel. Hur väl dessa faktorer uppfylls av 
ett företags resurser avgör hur länge företaget behåller sin konkurrensfördel 
(Prahlad & Hamel, 1990). 
 
 
 
3.4 Strategiska val och positionering 
 
För att ett företag ska kunna utvecklas krävs att det ständigt ser över och 
formulerar strategiska mål som berättar vilken riktning företaget vill röra sig 
mot inom överskådlig framtid. 
 
Vi kommer här att beskriva fyra olika modeller och tankar kring strategiska val 
och mål. De tre första modellerna beskriver allmänna strategier för att 
formulera företagets mål/position medan den fjärde modellen relaterar specifikt 
till strategiska val på en business-to-business marknad.  



Att koka soppa på en spik – en studie av den svenska storköksbranschen 

 30 

3.4.1 Strategiska val relaterat till företagets marknadsandel 
 
Enligt Kotler & Armstrong bör ett företag beakta sin marknadsandel i syfte att 
ta fram olika strategiska valmöjligheter. Har företaget en tydlig bild över vilken 
position man har på marknaden ökar möjligheten att fatta strategiskt 
framgångsrika marknadsbeslut. (Kotler & Armstrong, 1994) 
 
Ett företag kan ha följande fyra positioner på marknaden: 

 
- Marknadsledare 
- Utmanare 
- Förföljare  
- Nischspelare 
 
Marknadsledaren är per definition den aktör på marknaden som har störst 
marknadsandel och är också den aktör som sannolikt är mest lönsam. Som 
marknadsledare finns det två huvudsakliga strategiska val, antingen satsar 
företaget sina resurser på att försvara sina marknadsandelar, eller så satsar man 
på att expandera sin försäljning. Som marknadsledare kan man sannolikt dra 
nytta av olika typer av skalfördelar i syfte att försvara sina marknadsandelar. 
Väljer företaget istället att expandera försäljningen kan detta antingen ske 
genom ökad marknadsandel eller genom att arbeta för en utökad totalmarknad 
(Kotler & Armstrong, 1994). 
 
Utmanaren är den aktör eller de varumärken som är nummer två på marknaden. 
I vissa fall ger sig utmanaren i kast med att vinna marknadsandelar från 
marknadsledaren men mer troligt är att företaget arbetar för att konkurrera ut de 
mindre aktörerna eller varumärkena på marknaden, allt i syfte att växa ikapp 
och förbi marknadsledaren. Denna typ av strategi förutsätter att 
marknadsledaren är så upptagen med sina prioriterade varumärken eller sin 
huvudaffär att man helt enkelt inte har möjlighet att täcka hela marknadens 
behov (Kotler & Armstrong, 1994). 
 
Förföljarna är de företag som genom omsorgsfull segmentering och smart 
resursanvändning lyckats hålla sina marknadsandelar konstanta trots att man 
inte är i närheten av marknadsledaren i termer av marknadsandel. Dessa företag 
kan trots sin relativt lilla marknadsandel bibehålla en god lönsamhet genom att 
hela tiden aktivt styra sin affär mot lönsamma kundsegment (Kotler & 
Armstrong, 1994). 
 
Nischspelarna positionerar företaget eller varumärkena på delar av marknaden 
som övergetts eller lämnats därhän av övriga aktörer. Man tenderar således att 
lämna massmarknaden i mitten därhän och koncentrera sig på mindre 
specialområden där man har möjlighet att ta bra betalt för sina produkter eller 
tjänster. Det finns dock uppenbara risker med att agera som nischaktör. När 
övriga aktörer på marknaden upptäcker de eventuella framgångar som 
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nischaktören röner på sin del av marknaden kommer de att försöka, med hjälp 
av sina skalfördelar, ge sig in och återerövra nischaktörens marknadssegment. 
(Kotler & Armstrong, 1994) 
 
 
3.4.2 Strategiska val relaterat till produkterbjudande och marknad 
 
Ett annat sätt att formulera företagets strategiska mål är att använda Ansoffs 
tillväxtmatris. Till skillnad från Kotler & Armstrongs idéer om att fokusera på 
företagets marknadsandel när man gör sina strategiska val väljer Ansoff att 
relatera företagets strategi till dess produkter och kunder. (Johnson & Scholes, 
2002) 
 
Enligt Ansoffs klassiska modell, ursprungligen konstruerad i början av 1960-
talet, kan ett företag välja mellan fyra huvudsakliga alternativa strategier. Två 
av dem handlar om att utveckla marknaden medan de andra två handlar om att 
utveckla nya produkter. (Johnson & Scholes, 2002) 
 
 
 
Figur3.3 Ansoffs tillväxtmatris 
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Den första strategin, kallad marknadspenetration, innebär att företaget satsar på 
befintliga produkter på en befintlig marknad genom att försöka erövra en större 
del av den. Detta kan innebära att man försöker få befintliga kunder att öka 
användningen genom intensiva reklamkampanjer eller andra promotion-
aktiviter. Ofta är det marknadsledaren som arbetar mest aktivt med denna typ 
av strategi. (Johnson & Scholes, 2002) 
 
När ett företag tar en redan existerande produkt och marknadsför den på en ny 
marknad eller i ett nytt segment väljer man den strategi som Ansoff kallar 
marknadsutvidgning. Den existerande produkten, ofta i ett nytt 
förpackningsformat, ger företaget möjlighet att hitta nya köpare och behov. 
Ansoff bedömer denna strategi som mer riskfylld än marknadspenetration, 
bland annat på grund av risken för så kallad kannibalisering. (Johnson & 
Scholes, 2002) 
 
En tredje strategi är att arbeta med produkt- eller serviceutveckling. Genom att 
ta fram nya produkter eller tjänster på en befintlig marknad kan ett företag 
ompositionera eller stärka ett varumärke som håller på att förlora förtroende hos 
kunden. Samtidigt är det alltid förenat med stora risker att introducera nya 
produkter på en marknad. Dessa risker ligger framförallt i svårigheten att 
bedöma vilket mottagande produkter kommer att få bland de potentiella 
kunderna på den etablerade marknaden. (Johnson & Scholes, 2002) 
 
Den fjärde och sista strategin som Ansoff redogör för benämns diversifiering. 
Detta innebär att företaget väljer att gå in med nya produkter eller tjänster på 
nya marknader. Av naturliga skäl bedöms detta vara det mest riskfyllda 
strategiska valet. Diversifieringen kan delas in i två delar, vertikal diversifiering 
samt horisontell diversifiering. Detta benämner Johnson & Scholes relaterad 
diversifiering. Ett exempel på ett företag som diversifierar vertikalt kan till 
exempel vara en bilproducent som köper eller bygger upp ett eget 
återförsäljarnät. En horisontell diversifiering exempelvis innebära att en 
dagstidningskoncern ger sig in och börjar utveckla tidningar på internet. 
(Johnson & Scholes, 2002) 
 
 
3.4.3 Strategiska val relaterat till konkurrens bland företag på en mogen 
marknad 
 
Porters teori kring strategiska val fokuserar på de möjligheter som finns för 
företag som opererar på en mogen marknad. Enligt Porter ska ett företag välja 
en av nedanstående strategier i syfte att skaffa sig konkurrensfördelar: (Kotler 
& Armstrong, 1994) 
 
- Differentiering 
- Kostnadsledarskap 
- Fokus 
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Differentiering är benämningen på den strategi som innebär att företaget tar 
fram produkter av hög kvalitet i syfte att kunna plocka ut ett premiumpris. 
Enligt Porter skapar en sådan premiumprissättning förutsättningar för positiv 
vinstutveckling. (Kotler & Armstrong, 1994) 
 
Kostnadsledarskap innebär att ett företag skaffar sig konkurrensfördelar genom 
teknisk innovation. Den tekniska innovationen medför att företaget kan 
producera till en lägre kostnad än sina konkurrenter och därmed erbjuda kunder 
och konsumenter lägre priser. (Kotler & Armstrong, 1994) 
 
Fokus innebär att företaget koncentrerar sig på att ta fram produkter eller 
tjänster som tillfredställer behovet hos en noga utvald kundgrupp eller ett 
tydligt avgränsat segment. Nackdelen med en fokusstrategi enligt Porter är de 
låga inträdesbarriärerna som möjliggör för kostnadsledaren eller den 
differentierade aktören att plocka åt sig kunderna även i ett avgränsat segment 
av marknaden. (Kotler & Armstrong, 1994) 
 
I en vidare utveckling av sin syn på strategi och positionering har Porter även 
beskrivit hur strategiska positioner uppkommer, och hur dessa utgör grunden 
för reell företagsstrategi. Enligt Porter uppkommer strategiska positioner från 
tre distinkta källor: (Porter, 1996) 
 
- Variety-based positioning  

� Strategisk position baserad på att tillfredsställa delar av många kunders 
behov.  

- Need-based positioning 
� Strategisk position baserad på tillfredställelse av kundernas totala 

behov. 
- Access-based positioning 

� Strategisk position baserad på tillgänglighet. 
 
Strategisk positionering baserad på en bredd av produkter och tjänster 
benämner Porter variations-baserad positionering. Genom att använda sina 
interna resurser till aktiviteter som gör företaget konkurrenskraftiga i 
produktionen av specifika varor och tjänster väljer företaget en 
variationsbaserad positionering. (Porter, 1996) 
 
Strategisk positionering baserad på att försöka tillfredställa kundernas totala 
behov benämner Porter behovsbaserad positionering. Ett exempel på detta är 
den kundgrupp som söker lågprisprodukter. En behovsbaserad positionering 
bygger på att företaget tar fram en mängd lågprisprodukter för att tillfredställa 
alla behov hos denna specifika kundgrupp. (Porter, 1996) 
 
Den tredje positioneringen bygger enligt Porter på att företaget segmenterar 
kunderna efter deras tillgänglighet. Även om en del kunder har samma behov 
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som andra, kan exempelvis deras geografiska position göra att det krävs 
skräddarsydda aktiviteter eller resurser för att tillfredställa dem. Detta kallar 
Porter accessbaserad positionering. Ett exempel kan vara en bank som endast 
inriktar sig på att etablera kontor i jordbruksbygder med syfte att locka till sig 
jordbrukare som kunder. (Porter, 1996) 
 
De tre strategiska positioneringarna kräver alla skräddarsydda aktiviteter av den 
anledningen att de är utkomsten av skilda aktiviteter i de aktuella företagen. 
Enligt Porter är det dessa aktiviteter, och skapandet av en tydlig positionering, 
som är kärnan i all strategi. Strategisk positionering handlar således om att välja 
aktiviteter som skiljer sig från konkurrenterna. Att utföra samma kombination 
av aktiviteter som sina konkurrenter är inte en framgångsrik strategi då detta i 
förlängningen innebär att endast operationell effektivitet avgör vilket företag 
som lyckas på marknaden. (Porter, 1996) 
 
I valet av aktiviteter måste företaget göra aktiva trade-offs. Ett företag måste 
helt enkelt välja vilka aktiviteter man inte ska hantera. Genom att välja bort 
vissa aktiviteter, och fokusera på de aktiviteter som passar in i den valda 
positioneringen, försvårar företaget för konkurrenter att kopiera en 
framgångsrik marknadsposition. (Porter, 1996) 
 
Sammanfattningsvis hävdar således Porter att grunden i all företagsstrategi är 
skapandet av en unik position, bestående av en skräddarsydd mix av aktiviteter. 
Denna mix har skapats genom att företaget valt bort vissa aktiviteter som också 
funnits tillgängliga. (Porter, 1996) 
 
Att som företag tro att man på lång sikt kan bibehålla lönsamhet genom att 
välja en position som exempelvis innebär både kostnadsledarskap och 
differentiering genom effektiva aktiviteter är fel. Porter förutsätter nämligen att 
inget företag kan vara överlägset inom alla aktiviteter, framförallt inte med 
tanke på det utbredda användandet av best-practice som existerar i 
företagsvärlden. (Porter, 1996) 
 
 
3.4.4 Strategiska val relaterat till de specifika förutsättningar som råder inom 
B2B 
 
Enligt Ford et al som har studerat strategiskt beslutsfattande och valmöjligheter 
specifikt i en business to business-miljö, krävs det där en något omdefinierad 
modell när det gäller strategiska val. Ford et al definierar tre områden som 
avgör vilken strategi ett business to business-företag ska välja: (Ford et al, 
1995) 
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- Marknadsbredd eller kundportfölj 
- De fördelar eller mervärden man kan erbjuda sina kunder 
- Den interna organisationen och dess möjligheter att erbjuda mervärden till 

rimliga kostnader 
 
 
3.4.4.1 Kundportföljen 
 
Kundportföljens struktur påverkar ett företags intäkter och framgång på 
marknaden. Vissa företag arbetar med en smal portfölj bestående av enbart en 
handfull stora kundkonton medan andra arbetar mot en mängd företag och 
organisationer. Enligt Ford et al kan ett företag på en business to business-
marknad öka sin försäljning på två sätt, bygga upp nya kundrelationer eller 
utveckla samarbetet och försäljningen till befintliga kunder. (Ford et al, 1995) 
 
För att tydliggöra vilka strategiska valmöjligheter ett företag har på en business 
to business-marknad avseende kundportföljen har Ford m.fl tagit fram en 
modifierad variant av Ansoffs tillväxtmatris. Matrisen beskriver fyra olika sätt 
att hantera kundportföljen i syfte att öka försäljningen. (Ford et al, 1995) 
 

 
 
Figur 3.4 Kundnytta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
I ruta 1 ökar företaget sin volymförsäljning av existerande produkter till 
befintliga kunder. I vissa fall sker detta genom att kunden ökar sin egen 
försäljning, i andra fall ökar företaget sin volymförsäljning genom att ta en 
större del av kundens totala behov.  
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Det andra alternativet är att företaget utvecklar kundrelationen med befintliga 
kunder. Detta kan ske genom att man introducerar nya produkter eller tjänster. 
Kanske finns det möjlighet att introducera produkter som tidigare enbart sålts 
till andra kunder. Genom en stark relation med kunden kan företaget säkerställa 
att nya produkter eller tjänster med blir kritiska för kundens totalerbjudande 
mot sina kunder och därmed också för kundens egne utveckling och framgång.  
 
I det tredje alternativet som Ford et al beskriver ökar företaget sin försäljning 
genom att bredda kundportföljen med nya kunder. Dessa kunder erbjuds samma 
produkter eller tjänster som de befintliga kunderna.  
 
Den fjärde och sista strategiska valmöjligheten innebär att försöka hitta nya 
kunder genom att utveckla nya produkter eller tjänster.  
 
Enligt Ford et al visar forskning att ett företag måste kunna balansera mellan de 
fyra ovan nämnda strategiska valmöjligheterna. Ett allt för starkt fokus på en 
breddning av kundportföljen kan innebära att företaget missar den potential 
som finns i redan upparbetade kundrelationer, samtidigt som en fokusering 
enbart på befintliga kunder kan innebära att företaget missar nya möjligheter på 
marknaden. (Ford et al, 1995) 
 
Ford et al betonar också vikten av att förstå betydelsen av tidsfaktorn i en 
kundrelation. Som företag bör man ha en långsiktig syn på kundrelationen och 
inte rusa iväg och söka efter nya kunder när befintliga relationer inte betalar sig 
omedelbart. (Ford et al, 1995) 
 
 
3.4.4.2 Kundnytta och mervärde 
 
Hur man skapar mervärden för kunden är det andra av de strategiska val som 
enligt Ford et al möter ett företag som opererar på en business to business-
marknad. Ford et al väljer att dela upp kundnyttan i två delar, vilket mervärde 
leverantörer och kunder får ta del av i en relation samt vilket mervärde 
leverantörer och kunder får ut av själva relationen.   
 
Vilka mervärden som parterna i en affärsrelation får ta del av är i många fall 
svårt att tydligt definiera dels på grund av att det i många affärsrelationer består 
av en mängd olika mervärden, dels på grund av att det är svårt utifrån den 
begränsade information som parterna besitter att värdera kostnader och fördelar 
i relationen. Vissa av mervärdena i en relation har dessutom en tydligt ”mjuk” 
profil vilket gör dem svåra att värdera. På grund av komplexiteten i ett företags 
kunderbjudande, som kan bestå av flera olika produkter, tjänster och sociala 
interaktioner, är det svårt att i förväg skapa ett komplett kunderbjudande. 
Istället har forskning visat att på en business to business-marknad är inte 
produkter eller produktionsmetoder framtagna av leverantören som ett isolerat 
kunderbjudande utan utvecklat genom interaktion mellan olika leverantörer och 
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kunder. Detta är än mer fallet när det kommer till de mjuka delarna av ett 
kunderbjudande. (Gummesson, 1995; Ford et al, 1998) 
 
Även själva relationen mellan leverantör och kund kan enligt Ford et al sägas 
ha ett ekonomiskt värde. Man pekar på tre huvudsakliga områden: (Ford et al, 
1995) 
 
- Aktivitetslänkar är värdefulla då de tillhandahåller möjligheter till 

koordination mellan företagen. 
- Resurslänkar är ekonomiskt värdefulla för relationen mellan leverantör och 

kund då de innebär att inblandade företag kan anpassa sig efter de behov 
som finns i relationen.  

- Sociala band är värdefulla då de möjliggör lärande och utbyte mellan de 
inblandade företagen.  

 
Enligt Ford et al kan det mycket väl vara så att det som produceras eller erbjuds 
av en leverantör är resultatet av relationen, snarare än tvärtom. Om ett företag 
ska kunna managera det mervärde man tillhandahåller åt en kund räcker det inte 
att förstå hur kunden köper, utan också hur kunden använder 
produkterna/tjänsterna samt vilken strategisk position kunden har i nätverket. 
(Ford et al, 1995) 
 
 
3.4.4.3 Kundrelationen och differentiering 
 
Enligt Ford et al skiljer sig differentiering på business to business-marknaden 
från den allmänna betydelsen av termen. I en business to business-relation är 
differentiering en grundförutsättning för affären, och inte ett strategiskt val, 
som det normalt betraktas som inom den strategiska litteraturen. Differentiering 
på en business to business-marknad är, enligt Ford et al, inte begränsad till 
skillnader mellan de produkter eller tjänster som en säljare erbjuder, utan det 
kan också vara skillnader i själva affärsrelationen. Hur ofta man köper, vilket 
tidsperspektiv man antar etc. Differentiering på en business to business-
marknad är inte heller begränsat till en jämförelse mellan ett företags produkter 
och motsvarande produkter från en konkurrent. Inom business to business 
handlar differentiering och mervärdesskapande åt en kund om att dela på 
kostnader och fördelar i relationen. För att lyckas i en kundrelation måste en 
leverantör inte således inte bara besegra sina konkurrenter utan också erbjuda 
ett mervärde som inte kunden inte har möjlighet att få tillgång till på egen hand. 
Ständig utveckling och innovation är basen i mervärdet för kunden. (Ford et al, 
1995) 
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3.4.4.4 Den interna organisationen och dess möjligheter att erbjuda 
mervärden till rimliga kostnader 
 
Det tredje området där ett företag måste ta strategiska beslut på en business to 
business marknad är den interna organisationen. Enligt Ford et al är ett företags 
interna effektivitet beroende av karaktären på de relationer företaget har mot 
leverantörer och kunder, såväl som dess egna resurser och organisatoriska 
förutsättningar. (Ford et al, 1995) 
Att styra de interna resurserna i syfte att maximera outputen blir enligt Ford et 
al allt viktigare i takt med att kostnaderna ökar för produktutveckling och 
innovation. Många företag väljer idag att outsourca delar av sin verksamhet i 
syfte att koncentrera resurserna på de områden där man har möjlighet att uppnå 
överlägsna konkurrensfördelar. (Ford et al, 1995) 
 
På kostnadssidan påverkar den interna effektiviteten företaget, men även andra 
faktorer påverkar såsom kundportföljens struktur och leverantörsportföljen. 
(Ford et al, 1995) 
 
Porters idéer om kostnadsledarskap är enligt Ford et al svåra att applicera på en 
business to business-marknad då teorin utgår från att alla företag på marknaden 
erbjuder i stort sett samma produkter eller tjänster. På en business to business-
marknad är det dock detta inte fallet. Här måste i stället alla 
kostnadsjämförelser mellan leverantörer sättas i relation till de leverantörs- och 
kundrelationer som existerar och de aktiviteter som ryms inom ramarna för 
denna relation. (Ford et al, 1995) 
 
 
 
3.5 Teorisammanfattning 
 
Vår studie bygger på de tre teoriområden vi har presenterat. Avslutningsvis har 
vi sammanställt en modell som ligger till grund för vår analys. Vilka strategiska 
val som fattas av ett företag baseras på de externa och interna förutsättningarna 
som tillsammans är unika för varje företag. 
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Figur 3.5 Teorisammanfattning 
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4 Empiri 
 

 
 
Syftet med detta kapitel är att beskriva de objekt vi har studerat under 
arbetets gång. Vi beskriver våra undersökningsobjekt samt deras 
grundläggande verksamhet utifrån intervjuer, primär- och 
sekundärdata. Vad gäller grossisterna presenterar vi resultatet av våra 
intervjuer gemensamt, mycket med tanke på respondenternas likartade 
svar.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Presentation av branschen 
 
Den svenska marknaden för restauranger och storkök beräknas omsätta ca 24 
miljarder kronor på årsbasis. Detta inkluderar även förbrukningsartiklar, 
alkohol och restaurangutrustning. Enligt uppskattningar finns det ca 33 000 
restauranger och storkök i Sverige som serverar ca 5 miljoner måltider varje 
dag. (www.dlf.se)  
 
Trenden de senaste åren har varit en ökning av andelen och antalet måltider 
som intas utanför hemmet. År 1990 utgjorde hushållens utgifter för 
restaurangbesök 4 % av den totala konsumtionen. Idag beräknas detta uppgå till 
5 % (www.li.se). 
 
Samtidigt kan vi se en motsatt trend i dagligvaruhandeln där hushållens totala 
utgifter för livsmedelskonsumtion har minskat från 20 % av total konsumtion 
1980 till 13,4 % idag. Denna nedgång speglar den förskjutning av konsumtion 
som skett från dagligvaruhandeln till konsumtion utanför hemmet. (www.dlf.se) 
 
En orsak till denna förskjutning har varit det ökade utbudet av färdigmat som 
finns att köpa i daglivaru- och servicebutiker. En annan orsak kan sägas vara 
ökat ensamboende i kombination med en alltmer stressad och tidspressad 
vardag för många människor (ICA:s verksamhetsberättelse 2002). 
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4.1.2 Branschdefinition 
 

Distinktionen mellan storköksbranschen och dagligvarubranschen har blivit allt 
svårare att göra de senaste åren enligt Key Account Mangern på Unilever 
Foodsolutions. I många fall överlappar branscherna varandra och branschens 
företag organiserar sina berörda avdelningar olika. Som exempel kan nämnas 
att ICA tidigare sorterade servicehandel under ICA Sverige, men flyttade 
avdelningen till ICA Meny under 2003. I Unilevers Foodsolutions organisation 
ingår däremot inte servicehandel eftersom man anser detta tillhöra 
dagligvarubranschen, vilken hanteras av företagets retail-avdelning, Unilever 
Sverige (Key Account Manager Unilever Foodsolutions, 2006-03-22, ICA:s 
verksamhetsberättelse, 2005). 
 
Orsakerna till att dessa två branscher under senare år har blivit svåra att åtskilja 
är flera. Dels arbetade servicehandeln under flera år med att bredda sitt 
sortiment av dagligvaruprodukter, dels har dagligvaruhandeln närmat sig 
servicehandeln i termer av öppettider och utbud av färdiglagad mat.  
(Key Account Manager Unilever Foodsolutions, 2006-03-22). 
 
 
4.1.3 Branschstruktur 
 
Branschen kan sägas bestå av fem olika led i en värdekedja där vi i vårt arbete 
framför allt koncentrerar oss på de tre mittendelarna - tillverkare, grossister 
samt slutanvändare.  
 
 
 

Figur 4.2 Storköksbranschens värdekedja 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tillverkarledet består av allt från små lokala aktörer till stora multinationella 
företagskonglomerat. Unilever är en av de största aktörerna på den globala 
arenan tillsammans med Nestlé. Flertalet av de stora livsmedelsföretagen i 
Sverige, såsom Unilever, Santa Maria, Procordia, Campbells och Findus sysslar 
med produktion för storköksbranschen, utöver sin produktion för 
dagligvaruhandeln (Key Account Manager Unilever Foodsolutions, 2006-03-
22). 
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leverantörer Tillverkare Grossister Slutanvändare Konsumenter 



Att koka soppa på en spik – en studie av den svenska storköksbranschen 

 42 

Tillverkarna marknadsför och säljer sina produkter vidare till grossisterna som i 
sin tur säljer vidare och distribuerar produkterna till restauranger och storkök. 
Tillverkarnas egen marknadsföring och försäljning riktar sig både mot 
grossister och enskilda restauranger och storkök. Vissa tillverkare, som till 
exempel Dafgårds arbetar också direkt gentemot slutanvändarna utan att gå via 
grossisterna (Key Account Manager Unilever Foodsolutions, 2006-03-22). 
 
Bland grossisterna är Servera den största aktören med ca 19 % av marknaden, 
följda av ICA Menyföretagen och Martin Olsson. (Se figur 4.3) 
 
 
 
Figur 4.3 Marknadsandel grossistföretagen (Serveras årsredovisning 2005) 

 

 

 
 
 
Grossistföretagens marknadsandel ser i modellen fragmenterad ut men man 
måste beakta att alla typer av grossister räknas med i statistiken. De flesta 
aktörer är inte helhetsgrossister med ett brett utbud av olika typer av produkter. 
Företag som endast levererar kött, fågel eller frukt och grönt är också 
medräknade. Slutsatsen är alltså att de största aktörerna i statistiken spelar en 
större och viktigare roll än vad statistiken låter påskina (Key Account Manager 
Unilever Foodsolutions, 2006-03-22). 
 
Vad gäller grossisternas kunder, det vill säga slutanvändare i form av 
restauranger och andra typer av storkök, kan man dela in dessa i olika 
grupperingar beroende på storlek, grad av centralisering samt typ av 
verksamhet, se figur 4.4. Gemensamt för samtliga kundkategorier är dock 
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behovet av hög leveranssäkerhet och konkurrenskraftiga priser (Key Account 
Manager Unilever Foodsolutions, 2006-03-22). 
 
 
 
Figur 4.4 Slutanvändarna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Viktiga slutanvändare för grossisterna är de stora rikstäckande hotell- och 
restaurangkedjorna som efterfrågar standardiserade och effektiva lösningar över 
hela landet. Exempel på sådana kunder är Sodexho som bland annat driver 
personalmatsalar och Elite Hotels som driver hotell och den egna 
hotellrestaurangverksamheten (Key Account Manager Unilever Foodsolutions, 
2006-03-22). 
 
En annan viktig slutanvändargrupp för grossisterna enligt operative 
verksamhetschefen på ICA Meny är den offentliga sektorn. Dessa 
slutanvändare, som styrs av lagen om offentlig upphandling, kan vara allt från 
landsting till kommuner eller enskilda skolor. Precis som i fallet med de stora 
kommersiella kedjorna handlar detta ofta om ramavtal, tecknade på lång sikt 
och med fokus på kvalitet, trygghet och miljö. Dessutom har, i takt med att den 
offentliga sektorn belagts med olika typer av sparbeting, priset blivit en alltmer 
avgörande faktor (Operativ chef ICA Meny, 2005-04-30). 
 
Slutligen finns också de privata enskilda slutanvändarna, som till exempel 
krogar, cateringföretag och pizzerior. Dessa kan vara ute efter både bredd och 
djup i sortimentet och en tät kontakt med sin grossist.  
 

Privata rikstäckande 
hotell och 
restaurangkedjor 

Offentliga enskilda 
landstings- eller 
kommundrivna 
restauranger och 
serveringar 

Privata enskilda 
restauranger, 
cateringföretag och 
serveringar 

Offentliga 
ramavtalsstyrda 
restauranger och 
serveringar 
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”Jag föredrar den personliga kontakten framför att beställa varor 
via Internet. Jag pratar med ICA Meny nästan varje på telefon.” 
(Christian Cronqvist, Källarmästare restaurang Finn Inn 2006-02-
17). 
 

Dessa slutanvändare använder sig i många fall av olika grossister och deras 
lojalitet mot en tillverkare eller grossist varierar stort från näringsidkare till 
näringsidkare. 
 
På marknaden totalt är det inom gruppen privata, enskilda slutanvändare som 
den största utvecklingen sker. Samtliga grossister bearbetar sina slutanvändare 
genom kampanjer tillsammans med tillverkarna såsom samaktiveringsblad och 
olika typer av jul-, sommar- och helgkampanjer. Flertalet tillverkare har också, 
utöver kundansvariga som besöker de centrala slutanvändarna och kedjorna, 
säljkårer som besöker enskilda kunder såsom restauranger och skolor (Key 
Account Manager Unilever Foodsolutions, 2006-03-22). 
 

 
4.1.4 Förändringar i branschen 
 
Att det har skett stora förändringar inom dagligvarubranschen under de senaste 
åren är allmänt känt och vi kan bland annat se resultaten genom att nya 
utländska aktörer etablerat sig på den svenska marknaden. Många av de 
förändringar som sker inom dagligvaruhandeln sker också inom 
storköksbranschen. Tre stora förändringar är särskilt påtagliga inom 
storköksbranschen: (Key Account Manager Unilever Foodsolutions, 2006-03-
22) 
 
- En ökad prispress 
- Framväxten av egna märkesvaror 
- Centralisering av grossister 
 
De pressade priserna inom dagligvaruhandeln har spelat en stor roll även inom 
storköksbranschen som under de senaste åren har upplevt minskade marginaler 
och låga vinster i alla led. En drivande faktor i denna utveckling har varit 
globaliseringen eftersom företag i allt större utsträckning utnyttjar hela världen 
för inköp. Att göra inköp från länder som har betydligt lägre 
produktionskostnader än till exempel Sverige har lett till pressade kostnader för 
de tillverkande företagen och därmed också resterande led i värdekedjan.  
Prispressen kan också sägas ha drivits fram av kräsna kunder som förväntar sig 
allt mer för pengarna. 
(Marknadschef, 2005-04-26) 
 

”Konsumenter är mer medvetna och mer kräsna idag jämfört med 
bara tio år sedan” (Christian Cronqvist, Källarmästare restaurang 
Finn Inn 2006-02-17). 
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Den andra stora förändringen är utvecklingen av egna märkesvaror på den 
svenska dagligvarumarknaden. Även om dessa produkter har funnits i Sverige 
under flera år så är det inte förrän under de senaste åren som EMV har fått sitt 
riktiga genombrott på marknaden. Inom dagligvarubranschen står idag EMV 
för ca 15 % av den totala försäljningen och har enligt operative 
verksamhetschefen på ICA Meny bidragit till lägre priser för konsumenterna 
(Operativ chef ICA Meny, 2005-04-30). 
 
Även inom storköksbranschen är EMV en bidragande orsak till de pressade 
priserna men är kanske ännu viktigare i hur rollfördelningen mellan tillverkare 
och grossist har förändrats enligt Key Account Managern på Unilever 
Foodsolutions. Från att grossisterna tidigare primärt har fungerat som ett nav i 
storköksbranschen konkurrerar de idag även direkt med det traditionella 
tillverkarledet i och med framtagandet av egna varor. Grossisterna har med 
andra ord gjort en vertikal integration bakåt i värdekedjan för att vara med och 
dela på de vinster de traditionella tillverkarna tidigare har gjort. Detta innebär 
en allt hårdare konkurrens för tillverkarna. Dessutom måste man ta i beaktning 
att tillverkarna i storköksbranschen inte har någon direktkontakt med de 
egentliga slutanvändarna, det vill säga storköken. Tillverkarnas förhoppning 
står i första hand till en pull-effekt där slutanvändarna efterfrågar deras varor 
direkt av grossisterna som har all kontakt med slutanvändarna avseende själva 
affärstransaktionen (Key Account Manager Unilever Foodsolutions, 2006-03-
22). 
 
Den tredje stora förändringen bottnar i grossisternas centralisering de senaste 
åren. Detta har medfört att grossisternas centrala inköpskontor har fått ökat 
inflytande Slutanvändarna har också i vissa fall bildat inköpssamarbeten för att 
på så sätt öka sin egen makt. 
 
Grossisternas centralisering har också inneburit att de bättre kan lagra, bearbeta 
och utnyttja den information de har om slutanvändarna. Eftersom tillverkarna 
saknar direktkontakt med de slutanvändare de försöker nå innebär detta att de 
saknar vital information om deras preferenser, försäljningsstatistik och 
önskemål. I takt med att de flesta tillverkare i branschen under de senaste åren 
dragit ner i sina säljkårer ökar denna trend ytterligare. Den viktiga 
informationen innehas istället av grossisterna som kan utnyttja sin roll som nav 
på ett mer effektivt sätt än tidigare (Key Account Manager Unilever 
Foodsolutions, 2006-03-22). 
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4.2 Unilever Foodsolutions 
 
 
4.2.1 Företagspresentation 
 
Unilevers storköksavdelning står för uppskattningsvis 15 % av företagets totala 
omsättning i Sverige. Storköksavdelningen växer snabbare än den marknad 
man verkar på men enligt Jimmy Möller, Key Account Manager på Unilever 
Foodsolutions råder det dock delade meningar om huruvida den totala 
storköksmarknaden verkligen växer. Vissa bedömare menar istället att 
huvuddelen av den tillväxt som skett utanför dagligvaruhandeln inte kommit 
storköksmarknaden tillgodo. Istället är det försäljningen av färdiglagad mat för 
konsumtion utanför hemmet som växer. Detta kan sägas vara en gråzon mellan 
dagligvaruhandel och storkök. (Key Account Manager Unilever Foodsolutions, 
2006-03-22) 

 
Unilever Foodsolutions säljer och marknadsför en rad välkända varumärken så 
som, Knorr, Milda, Lätta, Slotts m.fl. till restauranger och storkök. Produkterna 
säljs i storköksanpassade storlekar och lämpar sig för det professionella köket. 
Deras varumärken finner sin plats såväl i gatukök som i a la carte restauranger. 
Unilever foodsolutions vill profilera sig genom att inte bara sälja sina produkter 
via starka varumärken utan även kunna erbjuda helhetslösningar till kunden. I 
såväl intern som extern kommunikation trycker företaget på att man arbetar 
med en bred produktportfölj och att de ser till helheten istället för till endast 
enskild varugrupp. Företaget har också ett starkt fokus på kvalitetssäkring och 
arbetar aktivt med miljöpolicy såväl som annan kvalitetssäkring. Företagets 
affärsidé beskrivs på deras hemsida: (Key Account Manager Unilever 
Foodsolutions, 2006-03-22 ) 
 

”Vi skall marknadsföra och leverera de bästa måltidslösningarna 
för våra kunders behov. Med produktutveckling och nyskapande 
matkoncept ska vi tillämpa vår affärsidé. Från den första tekoppen 
till den sista sandwichen på kvällen…” (www.ubffoodsolutions.se). 

 
 

4.2.2 Strategisk inriktning 
 
Enligt Key Account Managern är Unilever Foodsolutions målsättning att 
utvecklas mer i riktning mot en leverantör av måltidslösningar. Utmaningen 
ligger således i att profilera företaget som en leverantör som inte bara erbjuder 
specialkunskap och hög kvalité inom utvalda ingredienser, utan också erbjuder 
slutanvändare och grossister lösningar som underlättar deras arbete. I Unilever 
Foodsolutions strategi ingår också att vara marknadsledare inom de kategorier 
man verkar. I de kategorierna Unilever verkar idag så är man antingen 
marknadsledare eller diversifierad tvåa. (Key Account Manager Unilever 
Foodsolutions, 2006-03-22) 
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Enligt Key Account Managern är utmaningen att kombinera Unilevers globala 
strategi kring kostnadsledarskap med att ta fram lokala lösningar. Unilever 
Foodsolutions arbetar både med marknadsutveckling, marknadspenetration, 
produktutveckling och tittar också ständigt på att gå in på nya marknader, nya 
segment och kategorier. Exempel på marknadsutveckling är företagets arbete 
med att sprida tekonsumtionen på arbetsplatser och användningen av 
vegetabiliskt fett, margarin vid matlagning och på brödet. 
Marknadspenetrationen handlar mycket om att öka användandet av färdiga 
buljonger och fonder vid såstillverkning etc. Unilever Foodsolutions arbetar 
också med kontinuerlig produktutveckling inom i stort sett varje kategori. 
Produktutvecklingen sker både genom förbättrade funktionella egenskaper och 
nya typer av förpackningslösningar. Dessutom arbetar Unilever Foodsolutions 
centrala innovationscenters i Europa kontinuerligt med att ta fram nya 
produkter inom för företaget icke bearbetade kategorier (Key Account Manager 
Unilever Foodsolutions, 2006-03-22). 

 
 

4.2.3 Interna resurser 
 
 

4.2.3.1 Varumärken och kunskapskapital 
 
Unilever Foodsolutions främsta intellektuella kapital utgörs enligt företagets 
marknadschef av företagets varumärken. Enligt Marknadschefen har Unilever 
Foodsolutions några av de starkaste varumärkena på den svenska 
storköksmarknaden. Varumärken som Milda, Lätta, Slotts, Lipton, Knorr, Becel 
och Crème Bonjour har alla en stark ställning och en hög grad av kännedom 
bland grossister och slutanvändare. Genom att samtliga varumärken också säljs 
och marknadsförs inom detaljhandeln, genom Unilevers 
detaljhandelsorganisation, är varumärkena föremål för ständig närvaro i 
tidningar, tv och fackpress och Unilever kan titulera sig som största köparen av 
tvreklam i världen såväl som i Sverige. Flertalet av varumärkena har också 
enligt Åsa Lundström en anrik historia och har antingen ägts av Unilever i 
många år, eller förvärvats och införlivats i Unilevers produktportfölj 
(Marknadschef Unilever Foodsolutions, 2005-04-26, Mediaansvarig Unilever 
Nordic, 2006-05-11). 
 
Inom Unilever Foodsolutions så finns det också en mängd kunskap i form av 
historisk data lagrad i system såväl som inneboende i de medarbetare som 
arbetar inom företaget. Marknadschefen menar att detta ibland nästan tas för 
givet då man är van vid att arbeta i en organisation där det finns mängder med 
kunskap lagrad och ett globalt nätverk av kollegor att rådfråga (Marknadschef 
Unilever Foodsolutions, 2005-04-26). 
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4.2.3.2 Personalen 
 
För att ge sina kunder en bra service har Unilever Foodsolutions en relativt stor 
säljkår. Unilever är, enligt Säljkårsansvarig, inte enbart inriktade på att bli 
kostnadseffektiva, som många andra företag i branschen. Exempelvis har 
Campbell nyligen dragit ner på sin säljkår. Unilever satsar därför mycket på de 
mjuka värdena som t ex kvalitet, mervärde genom förtroende och trygghet, 
personliga relationer o s v.  
 
Totalt arbetar inom Unilever Foodsolutions 22 säljare mot 33 000 
slutanvändare. Säljarna når ut till de ca 10 000 största slutanvändarna. Många 
säljare har bakgrunder som köksmästare och besitter stor kunskap om 
matlagning. 

 
”Produkter går att kopiera men inte stor säljkår, köksteamet 
(kunskap), stor bredd och andelen säljare som har 
köksmästarbakgrund.” (Säljkårsansvarig Unilever Foodsolutions, 
2005-04-26). 

 
En annan viktig del av verksamheten är deras provkök som utvecklar och 
kreerar nya recept och idéer kring de produkter de marknadsför. Vilket också 
innebär att de har tillgång till en omfattande receptbas. Provköket erbjuder även 
kunder olika utbildningspaket som syftar till att utveckla slutanvändarens 
kunskaper inom ett specifikt område. Provkökets mål är, enligt Unilever 
Foodsolutions hemsida:  

 
“Att komma med kreativa lösningar när det gäller recept och idéer 
som är till nytta för kunden och till glädje för gästen samt ger båda 
parter en god förtjänst.”  (www.ubffoodsolutions.se). 
 

Unilever erbjuder ett antal standardiserade utbildningar. Exempel på 
utbildningar är fettskola, smakskola, stärkelseskola, teskola, soppskola. 
Utbildningarna ger kunderna mycket och är en konkurrensfördel för Unilever 
tack vare att de är svårt att kopiera. Utbildningarna är av en allmän karaktär och 
syftar i första hand inte till att sälja företagets produkter. Unilevers produkter 
vävs däremot in i utbildningen och blir i många fall ett naturligt val för 
deltagarna. Utbildningen ges primärt på dagtid mellan 10-12 men kan även ges 
på kvällar eftersom vissa kunder av naturliga skäl inte har möjlighet att närvara 
mitt på dagen. (Marknadschef Unilever Foodsolutions, 2005-04-26) 
 
 
4.2.3.3 Finansiella resurser 
 
Som en av storköksbranschens större aktörer har Unilever Foodsolutions enligt 
Key Account Managern goda förutsättningar att stötta lanseringar och 
produkter med marknadsföring och säljkårsfokus. Unilever NV som är 
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moderbolaget har funnits sen 1930-talet och har under årets lopp kunnat bygga 
upp en stark finansiell ställning. År 2005 omsatte Unilever NV 39 672 miljoner 
euro och operating profit var 5 314 miljoner (Unilever NV annual review 
2005). Samtidigt är kraven krävande från Unilever Foodsolutions centralt vilket 
gör att hela den svenska verksamheten styrs med tydligt avgränsade mål 
(www.unilever.com , Controller Unilever Foodsolutions, 2006-03-03)  

  
 

4.2.3.4 Fysiska resurser 
 
Enligt den svenska Supply Chain Managern är Unilever Foodsolutions främsta 
fysiska resurser det globala nätverket av effektiva produktionsanläggningar 
med en stor tillverkningskapacitet, centrallager såväl som lokala lagerlokaler 
och kontorsbyggnader. Detta innebär att företaget kan erbjuda en hög 
leveranssäkerhet, bra service och kvalitativa produkter i kvalitativa 
förpackningar. 
 
Unilever Foodsolutions har också under de senaste åren arbetat mot en mer 
centraliserad supply chain organisation för att för att få högre utväxling på sin 
storlek och dra nytta av stordriftsfördelarna. (Supply Chain Manager Unilever 
Foodsolutions, 2006-03-22) 

 
”De miljarder som vi har lagt på att effektivisera vår produktion 
och försörjningsstruktur börja nu bära frukt” (Supply Chain 
Manager Unilever Foodsolutions, 2006-03-22). 

 
Enligt Supply Chain Managern så innebär detta dock inte att Unilever 
Foodsolutions ligger långt före sina globala motsvarigheter utan de nu istället 
närmat sig toppen efter att tidigare varit lite efter. 
 

”Vi har idag en av branschens effektivaste supply chain 
organisationer” (Supply Chain Manager Unilever Foodsolutions, 
2006-03-22). 

 
Men utvecklingen mot en mer centraliserad supply chain organisation har också 
inneburit ett visst tapp avseende flexibilitet i produktionen och kortare 
produktion serier får stå tillbaka för längre serier med därtill en minskad 
styckkostnad enligt Supply Chain Managern för Unilever Sverige. (Supply 
Chain Manager , Unilever Foodsolutions, 2006-03-22) 
 
Enligt Supply Chain Managern är en effektiv supply chain organisation och 
stordriftsfördelar en konkurrensfördel gentemot lokalt baserade konkurrenter i 
avseende på styck pris medan de snarare är en hygien faktor på den globala 
arenan. Samtidigt som det är en konkurrensfördel beträffande priset gentemot 
lokalt baserade konkurrenter så leder det som tidigare nämnt till en minskad 
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flexibilitet och därmed till minskade möjligheter att skräddarsy individuella 
lösningar. (Supply Chain Manager Unilever Foodsolutions, 2006-03-22) 
 
 
4.2.4 Externa förhållanden 

 
 

4.2.4.1 Kunder 
 
Key Account Managern och övriga medarbetare inom Unilever Foodsolutions 
säljorganisation delar upp kunderna i två grupper, dels grossisterna, som är de 
direktköpande kunderna, dels slutanvändarna, som köper Unilever 
Foodsolutions produkter genom grossisterna (Key Account Manager Unilever 
Foodsolutions, 2006-03-22). 
 
Unilever Foodsolutions försäljningsorganisation i Sverige är uppdelad i två 
avdelningar med avseende på slutanvändarnas struktur.  En avdelning har hand 
om offentlig upphandling och kontraktsupphandlingar med t ex Sodhexo. 
Denna avdelning delas sedan in i offentliga slutanvändare (Kedjor, 
FazerAmica, Sodhexho och annan offentlig upphandling) samt självständiga 
offentliga slutanvändare (t ex skolor, sjukhus, fängelse som driver restauranger 
i egen regi). 
 
Den andra avdelningen har hand om privat verksamhet, till exempel 
lunchrestauranger, personalmatsalar och à la carte-restauranger. Dessa kan 
delas in i kommersiella kedjor (till exempel Harry’s, O’Leary’s och 
McDonald’s) samt oberoende kommersiella (till exempel Finn Inn och andra 
oberoende aktörer) (Säljkårsansvarig , Unilever Foodsolutions 2005-04-06). 

 
Bland grossisterna är det Servera, Ica Menyföretagen och Martin Olsson som är 
dominerande, medan det bland slutanvändarna finns närmare 33 000 kunder 
bestående av allt från små korvkiosker till rikstäckande servicekedjor och 
offentliga aktörer (Key Account Manager Unilever Foodsolutions, 2006-03-22) 
 
Grossisterna har under senare år fått allt mer makt. Enligt Key Account 
Managern har grossisterna ett informationsövertag gentemot tillverkarna 
eftersom de känner till priser från alla tillverkare och framför allt vad, vilka 
märken och hur mycket varje slutanvändare beställer. Denna info är svår för 
tillverkarna att komma åt. Den kan endast erhållas om slutanvändaren ber 
grossisten att släppa informationen till tillverkaren (Key Account Manager 
Unilever Foodsolutions, 2006-03-22). 
 

”Grossisterna sitter på alla svaren” (Säljkårsansvarig Unilever 
Foodsolutions, 2005-04-26). 
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Deras storlek och tillgång till information om slutanvändarna ger dem en stark 
förhandlingsposition gentemot tillverkarna. Samtidigt kan nämnas att 
situationen ofta är den omvända när Unilever själva gör inköp i form av en stor 
internationell aktör. Unilever kan då utnyttja sin egen storlek och göra 
förmånliga inköp genom att köpa stora volymer på världsmarknaden 
(Marknadschef Unilever Foodsolutions, 2005-04-26). 
 
Något som ytterligare har stärkt grossisternas makt är införandet och det 
växande intresset från slutanvändarna av grossisternas egna varumärken. Detta 
skapar en viss sorts substitut i förhållande till tillverkarnas egna produkter samt 
gör att utrymmet för märkesprodukter sjunker. Om tillverkarnas marknad 
tidigare var 100 % så är den i dag exempelvis endast 80 % för tillverkarna då 
resterande del upptas av grossisternas egna varumärken. Detta gör att 
konkurrensen mellan tillverkarna hårdnar då de måste slåss om en mindre del 
av den totala kakan. Samtidigt blir det för tillverkarna en i viss mån olustig 
situation då grossisterna idag är både deras kunder och konkurrenter (Key 
Account Manager Unilever Foodsolutions, 2006-03-22). 
 

”Trots att man som säljare eller kundansvarig kommit överens om 
något med en restaurang eller ett storkök kan affären gå omkull om 
inte grossisten är med på noterna och har produkterna lagerlagda” 

 (Key Account Manager Unilever Foodsolutions, 2006-03-22). 
 
Grossisternas egna varumärken är enligt Key Account Managern en utmaning 
eftersom priserna ofta ligger lägre än traditionella märkesvaror och bidrar till att 
pressa ner priserna. Grossisterna har dessutom en stor fördel i försäljningen till 
slutanvändarna då de alltid kan lägga sista budet och därmed lägga prisnivån på 
sina egna varumärken något lägre än traditionella märkesvaror. 
(Säljkårsansvarig Unilever Foodsolutions, 2005-04-26). 
 
När det gäller makten i värdekedjan och vilka/vem som bestämmer vad som ska 
köpas eller inte så har gästen enligt Marknadschefen i stort sett ingen makt, 
förutom att det ska se, smaka och lukta gott. Kökschefen eller inköparen har 
makt men i 75 % av fallen köper de in det som grossisten säljer in, via sina 
innesäljare. Grossisten sitter således på en stor makt, en makt som enligt Key 
Account Managern ökat under de senaste åren. Detta beror på deras ökade 
centralisering och förbättrade organisationer. Och man kan inte nog betona 
vikten av att få in sina produkter som lagervaror hos grossisterna Det 
tillverkarna kan påverka genom är personliga säljbesök och genom att sluta 
stora avtal på central nivå. Har tillverkarna dessutom en god relation och ett väl 
fungerande samarbete med grossisten som restaurangen köper ifrån har 
tillverkaren stora möjligheter att påverka. Unilever Foodsolutions kan också 
påverka genom att använda sina redan inarbetade varumärken. Men företaget 
måste ta fram kostnadseffektiva och attraktiva lösningar. Annars hjälper inget 
varumärke i världen enligt Key Account Managern (Key Account Manager 
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Unilever Foodsolutions, 2006-03-22, Marknadschef Unilever Foodsolutions, 
2005-04-26). 
 
Unilever har en bred produktportfölj som ger möjligheter att skapa 
helhetslösningar och tillsammans med företagets närvaro på många marknader i 
världen ger möjlighet att teckna globala avtal med kunder som Sodexho och 
FazerAmica. När det gäller tillverkning och stordrifts fördelar är detta något 
som stärker vår maktställning då vi genom vår storlek har möjlighet att 
producera på ett kostnadseffektivt sätt (Key Account Manager Unilever 
Foodsolutions, 2006-03-22 ) 
 

”Självklart ska vi arbeta mot att vara så kostnadseffektiva som 
möjligt, detta är idag en förutsättning i vår bransch såväl som i de 
flesta. Däremot är det helheten som avgör” (Key Account Manager 
Unilever Foodsolutions, 2006-03-22). 

 
 

4.2.4.2 Direkta konkurrenter 
 
Enligt Key Account Managern är de direkta konkurrenterna till Unilever 
Foodsolutions både multinationella företag med lokala verksamheter i Sverige 
och helt lokala aktörer. Med tanke på att Unilever Foodsolutions verkar inom 
en mängd olika kategorier, såsom soppa, margarin och kryddor, är det svårt att 
peka på en huvudkonkurrent. Inom varje kategori finns det ofta en handfull 
direkta konkurrenter. Dessa konkurrenter erbjuder i flera fall produkter som 
starkt påminner om Unilever Foodsolutions produkter. Inom till exempel 
kryddområdet kan Santa Maria sägas vara huvudkonkurrent, inom Te är det 
Twinnings etc. Inom margarin, som är Unilever Foodsolutions största 
produktområde, är det framförallt mejerierna, med Arla i spetsen, som är den 
stora konkurrenten enligt Key Account Managern. Här rör det dock sig snarare 
om ett substitut, då mejerierna erbjuder animaliskt baserat smör, i motsats till 
Unilevers växtoljebaserade margarin (Key Account Manager Unilever 
Foodsolution, 2006-03-22). 
 
 
4.2.4.3 Leverantörer 
 
Om man bortser från så kallade Non-Productive-Items så kan Unilever 
Foodsolutions leverantörer i Sverige delas in två grupper enligt Supply Chain 
Managern på Unilever i Sverige. Dels de interna fabriker som producerar stora 
delar av sortimentet, dels de externa leverantörer eller co-packers som 
producerar produkter på uppdrag av Unilever Foodsolutions (Supply Chain 
Manager Unilever Foodsolutions, 2006-03-22). 

 
Kontakten med råvaru- och förpackningsleverantörer sköts helt och hållet av 
Supply Chain organisationen som också driver de interna fabrikerna och lägger 
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ut produktionen till de externa leverantörerna (Supply Chain Manager Unilever 
Foodsolutions, 2006-03-22). 

 
De interna fabrikerna är placerade över hela Europa och verkar som egna 
resultatenheter. I Sverige finns det två fabriker som Unilevers Supply Chain 
organisation driver i egen regi. Helsingsborgsfabriken tillverkar stora delar av 
sortimentet inom färskost, grädde och margarin medan Uppsala fabriken 
producerar senap, ketchup, puréer och dessertsåser (Supply Chain Manager 
Unilever Foodsolutions, 2006-03-22). 

 
Enligt Supply Chain Managern är grundidén bakom uppdelningen mellan 
Supply-Chain organisationen och de regionala och lokala 
marknads/försäljningsbolagen är att öka den interna effektiviteten genom tydlig 
ansvarsfördelning och resultatansvar i varje del av värdekedjan.  
 
Transferpriser från de interna fabrikerna bestäms genom ett kostnadsbaserat 
system medan priserna från de externa leverantörerna fastställs genom 
förhandlingar och långa avtal (Supply Chain Manager Unilever Foodsolutions, 
2006-03-22). 

 
 

4.2.4.4 Substitut 
 
Det huvudsakliga substitutet i storköksbranschen torde enligt Key Account 
Managern vara färdiglagad mat som köps i servicehandel, dagligvaruhandel och 
i lösningar av typen “Mat på jobbet”. Mycket tyder på att även om 
konsumtionen av mat utanför hemmet ökar, minskar antalet restaurang- och 
matsalsbesök. Istället för att konsumenten äter sin lunch i företagsrestaurangen 
kanske hon väljer att värma en färdigrätt i mikrovågsugnen. Det kraftigt ökade 
utbudet av färdiglagade rätter som säljs i fryst, kyld eller torkad form innebär 
sätter press på aktörer som Unilever Foodsolutions, vilka i större utsträckning 
agerar som ingrediensleverantör till restauranger och storhushåll (Key Account 
Manager Unilever Foodsolutions, 2006-03-22) 
 
 
4.2.4.5 Komplement 
 
Enligt Key Account Managern kan Unilever Foodsolutions i många stycken 
sägas vara en komplementleverantör, eller ingrediensleverantör, blir de 
naturliga komplementen till Unilever Foodsolutions produkter aktörer som 
erbjuder grundstommen på tallriken. Ett exempel på ett komplement är enligt 
Key Account Managern köttet på tallriken, som serveras med Knorrs sås, 
kryddas med Knorrs kryddor och tillagas i Mildas stekmargarin (Key Account 
Manager Unilever Foodsolutions, 2006-03-22) 
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4.2.4.6 Nya konkurrenter 
 
Enligt både Key Account Managern och Säljkårsansvarig är alla aktörer som 
idag är verksamma på dagligvarusidan, men inte har någon verksamhet mot 
storkök, potentiella framtida konkurrenter. (Key Account Manager Unilever 
Foodsolutions, 2006-03-22, Säljkårsansvarig Unilever Foodsolutions, 2005-04-
06). 
 
Men med tanke på det hårda konkurrenstrycket är det svårt för små aktörer att 
slå sig in på marknaden, om de inte har en unikt positioneras produkt. Enligt 
Key Account Managern har ett par mindre aktörer varit synnerligen 
lyckosamma de senaste åren med att erbjuda lokalt producerade och 
varumärkesanpassade produkter med en hög kvalitet och premiumprissättning. 
Samtidigt ska man enlig Key Account Managern komma ihåg att för att nå 
lönsamhet på längre sikt måste du troligen upp i vissa minimivolymer, något 
som ofta är svårt för dessa små nischaktörer. (Key Account Manager Unilever 
Foodsolutions, 2006-03-22) 
 
 
 
4.3 Grossister 
 
Grossisternas roll i värdekedjan är att samla en rad tillverkares produkter under 
ett och samma tak och på detta sätt underlätta för slutanvändarens inköp. När 
ett företag samlar andras produkter och säljer dem vidare brukar de benämnas 
återförsäljare. Per definition är grossister återförsäljare, men då deras 
verksamhet syftar till att skapa en bredd och en helhetslösning för sina kunder 
så benämner man dem grossister. Grossister och återförsäljare kan också 
tillsammans med andra tillverkares varumärke sälja sina egna varumärken. 
Detta skapar naturligtvis en viss problematik med avseende på vad man i första 
hand lyfter fram till kunden. Det är dock inte något nytt utan detta fenomen har 
funnits så länge handel har bedrivits på ett organiserat sätt (Verksamhetschef, 
Servera, 2005-05-20). 

 
Inom Storköksbranschen är Servera och ICA Meny de två största aktörerna och 
därmed också de mest tongivande. Tillsammans står man för ca en tredjedel av 
markanden och man har stora resurser i form av finansiellt starka ägare 
(Serveras årsredovisning 2005). 
 
 
4.3.1 ICA Meny 
 
ICA Meny AB är ett dotterbolag till ICA AB. Verksamheten omsätter 4 
miljarder kronor per år och delas in i två verksamhetsområden: Restaurang och 
storkök samt servicehandel. Företaget har ca 900 anställda och 22 000 kunder 
runt om i landet. Vidare har ICA Meny distributionskanaler på 7 orter i Sverige 
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och ett av Sveriges bredaste sortiment av mat, dryck och restaurangutrustning. 
Fokusering på såväl frukt och grönt som färskvaror samt etablering i storstäder 
utmärker ICA Meny gentemot övriga aktörer. ICA Menys kärna i verksamheten 
är låga operationella kostnader, logistiken med hög leveransprecision och 
servicegrad samt utnyttjandet av ICA-koncernens inköpsstyrka. Dessa faktorer 
tillsammans utgör hörnstenarna i ICA Menys strategi som syftar till att 
förstärka värdet i deras affärsidé: 
 

”ICA Meny ska tillföra kunderna en ökad lönsamhet och tillväxt 
genom ett brett sortiment och en portfölj av mervärde.” (ICA 
Menys verksamhetsberättelse, 2005). 

 
När det gäller affärsområdet restaurang och storkök finns ICA Meny på fem 
orter i Sverige. Med ledorden ”Vi ska göra varje dag lite enklare” strävar man 
enligt (operativ chef ICA Meny 2005-04-30) efter att ”skaka om branschen en 
smula med nya idéer”. ICA Meny tillhandahåller sina kunder en rad kända 
varumärke från diverse tillverkare/leverantörer såväl som sina egna varumärken 
(portal.icameny.se). ICA Meny är den näst största grossisten i Sverige inom den 
professionella måltidsbranschen med 12 % av markanden. (En presentation av 
Servera – affärspartner för framgång i köket, 2005). 
 
 
4.3.2 Servera 
 
Servera är Sveriges största restauranggrossist och helägt dotterbolag inom Axel 
Johnson Gruppen . Servera omsätter drygt 4 miljarder och har ca 950 anställda 
och når ut till 10 000 kunder. Servera har elva säljkontor och fyra lager runt om 
i Sverige från Luleå i norr till Malmö i söder.  
 

”Vi ger restauranger och storkök i hela Sverige en heltäckande 
lösning”. (Verksamhetschef, Servera, 2005-05-20). 

 
Servera tillhandahåller sina kunder med en rad kända varumärke från diverse 
tillverkar såväl som sina egna varumärken. Som marknadsledare strävar Servera 
efter att uppnå tillväxt och att vara en bra affärspartner för deras kunder och 
leverantörer och därmed också medverka till en förbättrad tillväxt för hela 
branschen (En presentation av Servera – affärspartner för framgång i köket, 
2005). Serveras affärsidé är följande: 
 

”Servera erbjuder, med operativ överlägsenhet, den professionella 
måltidsmarknaden ett komplett sortiment av varor och tjänster”. 
(En presentation av Servera – affärspartner för framgång i köket, 
2005) 

 
 
 



Att koka soppa på en spik – en studie av den svenska storköksbranschen 

 56 

Serveras övergripande strategiska inriktning är att 
 
- Vara den mest lönsamma partnern för kunderna 
- Ha branschens lägsta operationella kostnader i varuflödet 
- Ha branschens lägsta styckkostnader för varor och tjänster 

 
Detta har utmynnat i följande marknadsmål 

 
- Servera ska vara marknadsledare inom den professionella 

måltidsmarknaden 
- Servera ska vara det företag som leder utvecklingen 
- Servera ska ha en tillväxt som är större än marknadens  
- Servera ska öka marknadsandelen från 17 till 25 %  
- Privata enskilda marknaden ska utgöra hälften av vår totala försäljning 

(www.servera.se) 
 
 
4.3.3 Grossister om förändringar i branschen och dess konsekvenser  
 
Båda intervjuade respondenter på ICA Meny och Servera tycks vara eniga om 
att det skett en strukturförändring i storköksbranschen och att detta till stor del 
kan förklaras av EMV, allmän prispress, centralisering och konsolidering. De 
båda respondenterna menar också att denna utveckling till viss del har försvagat 
tillverkarnas ställning på marknaden. 
 
Men enligt verksamhetschefen på Servera, är diskussionerna om 
maktförskjutningen i branschen överdrivna. Han menar istället att 
leverantörerna fortfarande har stora möjligheter att påverka slutanvändarna 
genom de direktkontakter man har via säljkårer och marknadsföring.  
 
Däremot anser Serveras verksamhetschef att EMV har haft en stor påverkan på 
strukturen i branschen. Även om EMV i sig inte är ett nytt fenomen har den 
starka utvecklingen på området bidragit till en allmän prispress i branschen. 
Detta i sin tur torde ha påverkat tillverkarnas möjligheter till prishöjningar 
vilket tidigare var ständigt återkommande (Verksamhetschef, Servera, 2005-05-
20, Operativ chef ICA Meny 2005-04-30). 
 
Den operativa chefen på ICA Meny menar att branschens strukturella 
förändring påverkat alla aktörer i branscher. På deras kundsida det vill säga 
slutanvändarna har det skett en konsolidering och flera nya grupperingar har 
uppstått. Stora kunder såsom Sodexho och Fazer Amica har under flera år varit 
professionella kunder till grossisterna men nu börjar även kedjor som Harrys 
barer och restauranger uppträda som enade inköpare. Sammantaget har 
utvecklingen hos slutanvändarna, enligt honom, inneburit att grossisterna möter 
allt tuffare och mer strukturerade förhandlare. Det har även blivit större fokus 
på priset. Även de mindre, privata slutanvändarna, som verkar självständigt, 
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kräver lägre priser och spelar ut grossisterna mot varandra. Serveras 
verksamhetschef anser att detta har sina rötter i det media fokus det har varit på 
priser inom konsumentsidan, vilket har fått till följd att det flaggats upp även 
inom storkök. Genom ovanstående nämnda faktorer har grossisterna blivit allt 
mer pressade från slutanvändare och därmed ökat pressen på sina leverantörer, 
det vill säga tillverkarna, fortsätter den operativa chefen (Verksamhetschef, 
Servera, 2005-05-20, Operativ chef ICA Meny 2005-04-30). 
 
 
4.3.4 Grossisternas syn på sin egen roll  
 
Enligt ICA Menys operativa chef uppfattas fortfarande grossisterna som en 
bromskloss av många tillverkare. Detta har sin grund i en syn på grossisten som 
enbart en distributör. Enligt båda grossist respondenterna  är detta en förlegad 
syn som inte är kompatibel med den verklighet som råder på marknaden idag. 
Tvärtom har kundernas ökade krav, enligt båda grossist respondenterna, 
inneburit att grossisterna gått från en mer distribuerande roll till en roll som 
värdeskapande samarbetspartner. Exempel på sådana områden där grossisterna 
har blivit mer aktiva är prissättning, kringtjänster och sortimentsstyrning 
(Operativ chef ICA Meny 2005-04-30). 
 
Andra områden där grossisterna blivit mer aktiva, och där man enligt 
verksamhetschefen på Servera skapar mervärde för sina kunder är datasystem 
för menyplanering, recept, olika typer av temaperioder och kontinuerliga 
kundträffar där man visar upp nyheter, tips och idéer. Enligt både Servera och 
ICA Meny underlättar detta slutanvändarnas arbete med inköp och urval 
(Operativ chef ICA Meny 2005-04-30). 
 
 
4.3.5 Grossisterna syn på tillverkarnas roll 
 
Enligt ICA Menys operativa chef är det svårt att beskriva tillverkarnas 
förändrade roll i branschstrukturen i generella ordalag. Detta beror på att 
tillverkar har reagerat olika på de förändringar som skett. Vissa tillverkare 
arbetar fortfarande efter devisen att grossisten bara är ett nödvändigt ont som 
måste användas för distribution. Enligt båda grossist respondenterna har dessa 
tillverkare missgynnats av utvecklingen de senaste åren. Genom att inte förstå 
möjligheterna kring fördjupat samarbete med grossisterna missar man en viktig 
kontaktlänk till slutkunderna.  
 
Samtidigt finns det också leverantörer som driver nya spännande idéer och vill 
utveckla sina samarbetsformer med grossisterna. Enligt ICA Menys operativa 
chef har dessa leverantörer förmodligen klarat sig bättre under de delvis 
förändrade förutsättningar som råder i branschen. 
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Enligt båda grossist respondenterna står tillverkarna inför fyra viktiga 
strategiska val: 
 
- Grundsynen på grossisternas roll i värdekedjan 
- Inställningen till EMV 
- Kanalstrategi/kundspecifika produkter 
- Säljkårsstrategi/kundbearbetning 
 
Enligt ICA Menys operativa chef måste tillverkarna bestämma sig för vilken 
grundsyn man ska inta i förhållande till grossisterna. Antingen kan man 
fortsätta att betrakta grossisterna som enbart en distributör, eller kan man utöka 
samarbetet och se grossisterna som en viktig samarbetspartner i syfte att öka 
mervärdet för slutkunderna (Operativ chef ICA Meny 2005-04-30). 
 
Väljer man kategoriskt den första vägen kan tillverkarna satsa sina resurser på 
bearbetning av slutkunderna med förhoppning att kundernas efterfrågan bland 
annat ska driva listning hos grossisterna. Detta bygger dock på att tillverkarna 
har tillgång till säljkår eller annan bearbetningsform, något vissa tillverkare 
saknar i dagsläget. Risken med denna strategi är att grossisten istället väljer att 
satsa på tillverkare som hjälper grossisten att utveckla sitt kunderbjudande. 
Väljer tillverkaren istället att se grossisten som en värdeskapande 
samarbetspartner ökar möjligheterna att sälja sina produkter med hjälp av de 
säljare och säljevent som grossisterna har till sitt förfogande. Samtidigt menar 
Anders att det kan vara svårt för många tillverkare att frigöra resurser till att 
både arbeta med grossister och bearbeta slutkunder (Operativ chef ICA Meny 
2005-04-30). 
 
En annan strategisk valfråga som både Servera och ICA Meny pekar på är 
EMV-frågan. Enligt både Servera och ICA Meny kommer EMV andelen att 
öka även inom storköksbranschen. Detta torde leda till en prispress på 
märkestillverkarnas produkter. Vissa tillverkare inom storköksbranschen har 
redan valt att börja producera EMV åt grossister som Servera medan andra valt 
att stå utanför detta framväxande segment (Verksamhetschef, Servera, 2005-05-
20, Operativ chef ICA Meny 2005-04-30). 
 
ICA Menys operativa chef har svårt att förstå varför framförallt de 
multinationella tillverkarna är så negativt inställda till EMV. Uppenbarligen 
finns det en efterfrågan bland kunderna efter produkterna och kanske 
tillverkarna måste vara beredda att sänka sina marginaler något i utbyte mot 
utökade EMV-volymer (Operativ chef ICA Meny 2005-04-30). 
 
Ett annat strategiskt val som tillverkarna kommer att ställas inför enligt 
Serveras verksamhetschef är valet av kanaler för sina produkter. Enligt honom 
börjar både Servera och dess konkurrenter efterfråga mer kundspecifika 
produkter och erbjudanden från tillverkarna. Detta är ett sätt för grossisterna att 
differentiera sig från sina konkurrenter istället för att kontinuerligt konkurrera 
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med hjälp av priset. Vissa tillverkare har redan börjat arbeta med 
grossistspecifika erbjudanden medan andra fortfarande väljer att introducera 
exakt samma produkter hos samtliga grossister. Enligt Serveras 
verksamhetschef är dock många tillverkare rädda för att kortsiktigt tappa i 
volym genom att till exempel endast sälja in innovationer på utvalda grossister 
(Verksamhetschef, Servera, 2005-05-20) . 
 

Enligt Serveras verksamhetschef har det utkristalliserats ett par tydliga 
strategiska spår för tillverkarna de senaste åren: 
 
- Nischaktör 
- Multinationell helhetsleverantör 
- EMV-tillverkare 
 
Nischaktörerna har blivit allt fler. Dessa är ofta mindre lokala tillverkare som 
satsar på produktion i mindre skala, hög kvalitet och ett lokalt förankrat 
varumärke. Man kanske endast erbjuder ett 20-tal produkter men arbetar hårt 
för att sälja dessa hos samtliga grossister. Nischaktörerna kan både vara 
ingrediensleverantörer och leverantörer av färdiga måltidslösningar 
(Verksamhetschef, Servera, 2005-05-20). 
 
En annan strategi enligt ICA Menys operativa chef är den som de 
multinationella aktörerna valt att gå. Här handlar det om att fokusera sina 
resurser på globala varumärken, ofta tillverkade i större fabriker ute i Europa. 
Fördelen med detta är naturligtvis de skalfördelar som uppstår vad gäller både 
produktion, försäljning och marknadsföring. Å andra sidan minskar 
möjligheterna att erbjuda skräddarsydda helhetslösningar till grossister och 
stora slutanvändare pga. stelhet i produktionen. De multinationella aktörerna 
verkar både som ingrediensleverantörer och leverantörer av färdiga 
måltidslösningar. Deras fokus ligger dock fortfarande på ingredienser. Enligt 
Serveras verksamhetschef finns det fortfarande en lucka i marknaden för stora 
aktörer som till konkurrenskraftiga priser kan ta fram attraktiva 
måltidslösningar av hög kvalitet. Detta segment domineras idag av lokala 
mindre aktörer med begränsade skalekonomiska fördelar men med en hög grad 
av flexibilitet  (Operativ chef ICA Meny 2005-04-30). 
 
En tredje väg att gå skulle kunna vara att som tillverkare bli expert på EMV-
tillverkning. Enligt båda grossist respondenterna kommer det framöver att 
finnas en fortsatt efterfrågan på EMV av hög kvalitet inom i princip samtliga 
segment. Väljer man att som tillverkare att specialisera sig på detta finns stora 
möjligheter att plocka åt sig stora volymer inom branschen (Verksamhetschef, 
Servera, 2005-05-20, Operativ chef ICA Meny 2005-04-30) 
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4.4 Slutanvändare  
 
Såväl tillverkare som grossist, delar in slutanvändarna i två block med vardera 
två undergrupper beroende på kundernas syfte och verksamhet, det ena blocket 
är offentlig upphandling och kontraktsupphandlingar med till exempel 
kommuner och Sodhexo. Detta delas vidare upp i så kallade Socials-kedjor 
(FazerAmica, Sodhexo och annan offentlig upphandling) samt Social 
independent (till exempel skolor, sjukhus och fängelser som driver restauranger 
i egen regi). 
 
Det privata, kommersiella blocket (till exempel lunchrestauranger, 
personalmatsalar och à la carte-restauranger) kan delas in i kommersiella kedjor 
(till exempel Harry’s, O’Leary’s och McDonald’s) samt oberoende 
kommersiella (till exempel lunchrestauranger som Finn Inn, à la carte-
restauranger och andra oberoende aktörer). Vi har som tidigare nämnt valt att 
koncentrera vårt arbete på de oberoende aktörerna. 
 
 
4.4 1 Presentation av slutanvändarna 

 
 

4.4.1.1 Restaurang Sparta i Lund  
 
Sparta är ett hotell och en restaurang i Lund. Deras kök erbjuder allt från 
enklare pausvickning till konferensluncher, bufféer samt kvällsarrangemang. 
Vardagar serverar de flertalet lunchalternativ där kunden kan välja mellan 
dagens rätt, grill och pizza. De använder sig främst av både ICA Meny och 
Dafgårds, men i viss mån även Servera, för sina leveranser. 
 
 
4.4.1.2 Polhemskolan i Lund 
 
Polhemskolan är en gymnasieskola i Lund med ungefär 1600 elever. I deras 
matsal arbetar 16 anställda. De samarbetar med både ICA Meny, Servera och 
Dafgårds. 
 
 
4.4.1.3 Restaurang Finn Inn, Lund 
 
Finn Inn är en familjeägd lunchrestaurang i tredje generation och ligger i Lund. 
Företaget erbjuder även catering. Restaurangen arbetar med ICA Meny och 
Servera. 
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4.4.1.4 Bjärehovskolan i Bjärred 
 
Bjärehovskolan är en grundskola med klasserna 1-9 och ungefär 400 elever. 
Totala antalet anställda är 130. Skolan arbetar med Servera.  
 
 
4.4.1.5 Krongården Restaurang, Södra Kasern AB 
 
Krongården Restaurang, Södra Kasern AB, driver Södra Kasern lunch- och 
showrestaurang. På övervåningen finns lunchrestaurangen med plats för 110 
gäster. Matsedeln är byggd på genuin svensk husmanskost tillagad från 
grunden. På nedervåningen, som rymmer ca 500 gäster, äter Söderportskolans 
och C4-skolans elever på dagtid. På kvällstid förvandlas lokalen till 
showrestaurang. Företaget arbetar bland annat med ICA Meny och Servera.  
 
 
4.4.1.6 Sånnaskolan i Åhus 
 
Sånnaskolan i Åhus är en grundskola med klasserna 1-9 och har ungefär 450 
elever och totalt 65 anställda. Skolan arbetar med ICA Meny och Servera. 
 
 
4.4.1.7 Kristianstads kommun. 
 
Kristianstad kommun Kristianstad är Skånes till ytan största kommun. Antalet 
invånare var 75 915 vid slutet av 2005. Av dessa bor drygt 29 000 i 
centralorten. I kommunen finns högskola och sju gymnasieskolor samt ett 
flertal grundskolor. Kommunen arbetar bland annat med ICA Meny och 
Servera. 
 
 
4.4.1.8 Lomma kommun 
 
I Lomma kommun bor cirka 18 500 invånare i de två tätorterna Lomma och 
Bjärred. I kommunen finns ett flertal skolor och ålderdomshem som samarbetar 
om inköp av livsmedel. Kommunen har också ett samarbetsavtal med tre andra 
skånska kommuner i det så kallade 4yes-samarbetet. En del av samarbetet 
innebär att livsmedelsinköp till offentlig verksamhet genomförs centralt för att 
öka förhandlingspositionen. Kommunen arbetar bland annat med ICA Meny 
och Servera. 
 
 
4.4.9 Slutanvändarnas relation till grossister, tillverkare och varor 
 
Under intervjuerna med samtliga våra slutanvändarrespondenter framkommer 
det tydligt att de inte är särskilt insatta i vilka tillverkare som tillverkar vad. 
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Kortfattat kan sägas att vad som är intressant är vilken kvalitet de får och till 
vilket pris. Men det har även framkommit att service, utbildningar, personliga 
kontakter kan avgöra valet av produkt.   
 

”Det som är intressant för oss är vilken kvalitet man får i 
förhållande till priset”. Rosmarie Persson, 2006-02-16.  

 
Våra intervjuer visar att respondenterna är mindre märkeslojala än 
produktlojala. Vilket märke man väljer har snarare med upplevd kvalitet och 
prisnivå att göra än något annat. Istället kan specifika produkter medföra den 
lojalitet som tillverkare eftersträvar för sina varumärke. Slutanvändare blandar i 
hög grad märken och fokuserar snarare på produkten i fråga än på märket i 
fråga. Egenskaper som bedöms viktiga vid valet av produkt är i första hand 
kvaliteten, men även prisnivån. Hur förpackningen är utformad kan också spela 
roll i vissa fall. Användarvänligheten bedöms som viktig men å andra sidan är 
detta inte ett stort problem annat än i undantagsfall. Slutligen är 
miljöperspektivet inte att underskatta. Detta gäller framför allt för den 
offentliga sektorn där miljöhänsyn måste iakttas. 
 

”Det som gör att man fastnar för en viss produkt är helheten”  
(Marita Larsson, kökschef Restaurang Sparta 2005-04-21) 

 
Samtidigt som en lojalitet finns för enskilda produkter så är respondenterna inte 
rädda för att byta och prova på nylanserade produkter. Det verkar finnas en 
nyfikenhet och ett intresse för att prova nya produkter och koncept och 
samtidigt utveckla sina färdigheter i köket. Här skiljer sig däremot de rent 
kommersiella aktörerna och de enskilda offentliga aktörerna. De offentliga 
aktörerna känna sig begränsade genom att de som äter deras mat inte alltid är så 
intresserade av förändringar. 
 

”När jag började var jag full av idéer och tog fram nya rätter och 
experimenterade med nya smaker, jag fick dock snabbt lära mig att 
elever inte alltid är så öppna för detta och hamburgare, köttbullar 
och spagetti och köttfärssås är vad som gäller om man vill ha nöjda 
elever”. (Rosmarie Persson, 2006-02-16).  

 
Vidare anser de flesta av respondenterna att säljbesök från leverantörerna är ett 
bra sätt att få information om nyheter och de anser också att det stora flertalet av 
säljarna är kompetenta och ger utförlig information om produkterna och deras 
användningsområde. Säljarna från leverantörerna har också en stor påverkan 
vad det gäller inköp av nyheter och respondenterna förklarar det med att det 
finns ett så stort utbud av produkter och att det ofta lanseras nyheter, vilket gör 
att de inte själva kan hålla reda på allt nytt och vad de har för 
användningsområde. De flesta respondenter köper också in många av de nyheter 
som säljarna pressenterar och är villiga att prova produkterna för att ge de en 
chans. Säljarna påverkar därmed slutanvändarnas beslut om att köpa in nyheter. 
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I det långa loppet är det dock produktens attraktivitet som avgör om vi kommer 
att fortsätta använda den (Christian Cronqvist, källarmästare Finn Inn 2006-02-
09). 
 
Även om slutanvändarna ser det som positivt i allmänhet med säljbesök så anser 
de inte att det finns behov av fler säljbesök än de man har idag vilket i de flesta 
fall rör sig om ett par gånger om året.  
 

”Det är en viktig uppgift de fyller genom att informera oss om 
nyheter och deras användningsområde samt att bidra till 
inspiration, samtidigt så har vi inte tid att bli nersprungna av 
säljarna stup i kvarten. Vi har fullt upp med annat” (Ann Ellis, 
Bjärehovskolan 2006- 02-18). 

 
Vad som också påverkar och uppskattas av slutanvändarna är utbildningar som 
tillhandahålls av tillverkarna men även av grossisterna för att vidareutveckla 
slutanvändarens kunskaper inom ett specifikt område. Det ses som positivt då 
det är ett trevligt sätt att lära sig om nya produkter och dess 
användningsområden. Dock poängteras det starkt att det är viktigt att 
utbildningarna är av allmän karaktär där fokus ligger på mat och matlagning 
och inte bara tillverkarnas egna produkter. Utbildningar som tillhandahålls hos 
tillverkaren anses som mer gedigen och ett trevligt inslag i vardagen, men även 
mindre utbildningar på plats och i vissa fall av säljarna själva upplevs som 
mycket positivt och skapar mervärde (Lars Bondegren, 2006-02-18). 
 
När det kommer till grossisterna är det tre faktorer som är avgörande. Dessa är 
service, bredd på sortiment och pris. Här skiljer sig de kommersiella och de 
offentligt enskilda aktörerna åt genom att de kommersiella helt fritt kan välja 
vilken grossist de ska använda medan de offentliga är föreförhandlade och 
endast vissa grossister är väljbara. Detta resulterar i att de oftast blir ICA Meny, 
Servera samt ibland en lokal aktör som blir godkänd i de offentliga 
upphandlingarna. Dessa två aktörer är också de mest använda av samtliga och 
dominerande på marknaden.  
 
När det gäller servicen är de viktigaste delarna leveranssäkerhet, enkelhet i 
beställningar samt en allmän smidighet och flexibilitet från grossistens sida. 
Även sortimentets bredd är av betydelse eftersom många av våra respondenter 
utrycker att den ultimata situationen hade varit att handla med en enda grossist 
eftersom det sparar både tid och underlätta deras arbete. Slutligen är naturligtvis 
priset en viktig faktor och blir extra tydlig när det kommer till de offentliga 
aktörerna. Där handlar det om att skapa måltider som smakar gott, innehåller 
rätt näringsvärde och är kostnadseffektiva. 
 

”Ibland kan det verkligen kännas som att koka soppa på spik”  
(Ann Ellis, 2006- 02-18). 
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5 Analys 
 
 

 
 
I detta kapitel utgår vi ifrån vårt empirikapitel, det vill säga den 
undersökta verkligheten, och kopplar denna till den teoretiska 
referensram vi presenterade under kapitel 3. Analyskapitlet ligger till 
grund för de slutsatser vi presenterar i avslutningskapitlet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 Det externa perspektivet 
 
Vår analys av de externa faktorer som utgör Unilevers omvärld bygger på en 
kombination av Porters modell om industristruktur och den undersökta 
verkligheten.  
 
 
5.1.1 Industririvalitet 
 
Vi har tidigare konstaterat att konkurrensen inom livsmedelsbranschen är stor 
och den har blivit allt större de senaste åren. Unilever Foodsolutions lönsamhet 
har dock visat sig vara konstant och relativt hög under flera år. Vad 
lönsamheten beror på kan givetvis inte enbart förklaras med hjälp av externa 
förhållanden men de faktorer som vi tidigare pekade på kan vara avgörande för 
attraktiviteten och möjlighet till avkastning. 
 
Marknadskoncentration 
Att analysera Unilever Foodsolutions marknad låter inte sig göras utan 
problem. Eftersom Unilever Foodsolutions har en varierad produktportfölj kan 
en marknad inte isoleras. En direkt konkurrent mot Unilever Foodsolutions 
totala produktutbud finns inte, istället finns en mängd olika direkta 
konkurrenter inom respektive produktområde. Andra så kallade 
lösningsleverantörer såsom Procordia och Campbell Soups marknadsför andra 
typer av varor än Unilever Foodsolutions och kan därmed inte sägas vara 
direkta konkurrenter, i bästa fall substitut. Istället har företaget en mängd olika 
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konkurrenter för olika produktområden. Konkurrenterna inom 
margarinprodukter skiljer sig till exempel helt från konkurrenterna inom 
kryddprodukter. Att tala om en concentration ratio inom Unilever 
Foodsolutions marknad är därmed svårt och skiljer sig mellan olika marknader. 
Den sammantagna analysen är att företagets konkurrenter inte är koncentrerade 
utan spelar på olika marknader. 
 
Som ett resultat av den splittrade konkurrensen ligger Unilever Foodsolutions 
fokus framför allt på marknadsföring och produktutveckling. 
Prissänkningsstrategier använder sig företaget inte av i första hand. Detta kan 
sägas vara ett resultat av man agerar på olika marknader och att det inte går att 
peka på en specifik konkurrenssituation där vi kan tillämpa concentration ratio-
modellen. I själva verket skulle det vara möjligt att konstruera flera olika 
modeller utifrån varje specifik marknad men detta skulle inte tillföra 
slutsatserna något ytterligare. Istället skapar bilden av de många olika 
konkurrenterna en grogrund för att Unilever Foodsolutions främsta 
konkurrenspunkt är just marknadsföring och produktutveckling. 
 
Konkurrenternas diversitet 
Unilever Foodsolutions konkurrenter är diversifierade där Unilever 
Foodsolutions tillhör de största aktörerna med hela Unilever-koncernen i 
ryggen. En del andra aktörer som till exempel Procordia och Campbell Soups 
använder sig av en liknande strategi genom att kommunicera det egna företaget 
som en helhetsleverantör. Som tidigare nämnts skiljer sig dock i många fall 
produkterna åt. Andra aktörer konkurrerar enbart inom en specifik del av 
Unilever Foodsolutions marknad. Detta gör att Unilever Foodsolutions och dess 
konkurrenter ofta ”överlappar” varandras marknader och inte kan sägas vara 
karbonkopior av varandra. 
 
Produktdifferentiering 
Unilever Foodsolutions mål är alltid marknadsföra differentierade produkter 
som ett led i företagets produktutvecklings- och marknadsföringsstrategin. 
Företaget strävar efter att produkterna ska uppfattas som skilda från 
konkurrenternas produkter även om de i praktiken kan vara mycket lika. Även 
om livsmedelsprodukter kan skilja vad gäller ingredienser, tillagning och 
ursprung är slutprodukterna relativt lika varandra och eventuella skillnader är 
till stor del ett resultat av framgångsrik marknadsföring och 
marknadskommunikation. Som ett resultat av den differentiering som 
marknadens aktörer strävar efter kan ett priskrig undvikas mellan aktörerna i 
tillverkarledet.  
 
Under de senaste åren har dock grossisternas EMV-produkter bidragit till en 
ökad prispress eftersom de marknadsförs som ett substitut till de etablerade 
tillverkarna. Genom EMV-produkter försöker grossisterna i första hand inte 
differentiera sig gentemot tillverkarna utan direkt konkurrera med dem. 
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Överskottskapacitet 
Centraliseringen och effektiviseringen av produktion har lett till ett ökat 
resursutnyttjande och produktiviteten har höjts för tillverkare i allmänhet. Detta 
har lett till att det finns en överskottskapacitet på markanden som vidare har 
bidragit till att pressa ner priserna och öppnat upp för tillverkning av EMV. 
Hade det inte funnits överskottskapacitet på marknaden så hade utrymmet för 
EMV inte varit var det är idag. Genom att många tillverkare inte har fullt 
kapacitetsutnyttjande så är det lockande att tillverka EMV för att slå ut de fasta 
kostnaderna på flera enheter.   
 
Samtidigt som det finns en överskottskapacitet så är utträdesbarriärerna relativt 
höga och då centraliseringen lett till nybyggandet av nya stora och moderna 
fabriker så har också kostnaderna för en eventuell avveckling stigit och 
överstiger numera kostnaderna att fortsätta tillverkningen trotts lågt 
kapacitetsutnyttjande. Då detta inte är ett alternativ så fortsätter jakten på volym 
och spelar EMV intressenterna rätt i händerna. 
 
Kostnadsstruktur 
Storköksbranschen kan kategoriseras bland de branscher som har relativt stor 
andel fasta kostnader. Kostnaden för fabriker och maskiner blir stora i takt med 
att stordriftsfördelar blir allt viktigare. För Unilever Foodsolutions del, vars 
strategi är att vara marknadsdominerande är det extra viktigt att sträva efter att 
uppnå höga fasta kostnader till förmån för låga rörliga sådana. Eftersom 
Unilever är ett globalt företag och en av de största aktörerna på den globala 
arenan kan företagets förutsättningar för denna typ av kostnadsstruktur anses 
vara goda. 
 
 
5.1.2 Kundernas förhandlingskraft 
 
Köparens priskänslighet 
De två segment som köparna delas in i, grossister och slutanvändare, skiljer sig 
väsentligt från varandra vad gäller förhandlingskraft. En av de stora 
förändringarna i storköksbranschen under de senaste åren är att grossisterna har 
koncentrerat sin makt till några få stora aktörer. Mindre aktörer har blivit 
uppköpta eller utkonkurrerade av de större aktörerna. 
 
Köparens priskänslighet kan delas upp i fyra olika analysdelar där hur stor 
andel av den totala verksamheten som inköpet utgör avgör hur känslig köparen 
är. En grossist handlar med ett brett utbud av produkter där 
ingrediensprodukterna endast utgör en del av grossistens totala utbud. Själva 
essensen av en grossists affärsidé är att samla många olika produkter för att 
skapa helhetslösningar åt slutkunderna. En grossist handlar med andra ord även 
med köttprodukter, mejerivaror och annat. Grossisterna kan därmed inte sägas 
vara priskänsliga, något som ökar deras förhandlingskraft 
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Efter att grossisterna själva har tagit fram egna märkesvaror har deras 
priskänslighet minskat ytterligare eftersom dessa varor konkurrerar direkt med 
tillverkarnas. Grossisternas makt gentemot tillverkarna är därmed starkare idag 
än innan de egna märkesvarorna etablerade sig på marknaden. 
 
Vad gäller slutanvändarna är förhållandet det motsatta. Slutanvändarna är 
många och små, bortsett från några fåtal större kedjor som Sodexho och 
FazerAmica. Slutanvändarnas priskänslighet får därmed betecknas som hög. 
Detta innebär inte så mycket i praktiken eftersom någon förhandling i egentlig 
mening inte görs mellan tillverkarledet och slutanvändarledet. 
 
Den andra analysdelen handlar om hur differentierad säljarens produkt är. 
Tillverkarna satsar mycket stora belopp för att deras produkter ska framstå som 
unika och annorlunda än konkurrenternas men i slutändan är det relativt lätt för 
Unilever Foodsolutions köpare att välja en annan leverantör som kan erbjuda 
snarlika produkter. Detsamma gäller för både grossisterna och slutanvändarna. 
 
Den tredje delen handlar om konkurrenssituationen inom storköksbranschen 
som i vårt fall kan anses som hög av tidigare nämnda orsaker. 
 
Den fjärde och sista delen handlar om vikten av Unilever Foodsolutions 
produkter i köparnas egen verksamhet. För många slutanvändare spelar 
kvaliteten på råvaror en stor roll för hur deras egna produkter uppfattas, men 
denna tes torde framför allt gälla färskvaror såsom kött, fisk och mejerivaror. 
Även om de ingrediensvaror som Unilever Foodsolutions tillhandahåller 
marknadsförs som kvalitetsvaror kan de ändå anses vara utbytbara utan att 
slutanvändarnas egna produkter blir lidande. Andra varor kan anses spela en 
mer väsentlig roll i hur slutprodukten utfaller. 
 
Summan av dessa fyra analysdelar är att köparnas priskänslighet är låg vilket i 
sin tur innebär att köparna har en relativt god förhandlingsposition gentemot 
Unilever Foodsolutions. Köparna får här antas vara grossisterna som de facto 
förhandlar med Unilever Foodsolutions. 
 
Köparens förhandlingskraft 
Köparens förhandlingskraft går att dela upp i tre olika delar där storlek och 
koncentration utgör den första. Unilever Foodsolutions storlek är att betrakta 
som en styrka i sammanhanget med tanke på att företaget besitter en rad kända 
märkesvaror. Å andra sidan är köparna, det vill säga grossisterna, få och 
koncentrerade på den svenska marknaden. Kostnaden för Unilever 
Foodsolutions att mista ICA Meny eller Servera som köpare kan anses som 
större än det motsatta förhållandet. Att mista en stor grossist på den svenska 
marknaden innebär klart begränsade kanaler för att nå ut till slutanvändarna. 
För en grossist att mista Unilever Foodsolutions innebär det att de använder sig 
av andra leverantörer för att täcka de produktområden som då saknas. Den 
största förlusten bland köparna torde däremot slutanvändare med fäbless för 
Unilever-produkter göra. 
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Den andra delen handlar om asymmetrisk information. I Unilever 
Foodsolutions fall spelar denna del en stor roll för förhandlingskraften. 
Eftersom grossisterna sköter all förhandling med slutkunderna besitter de vital 
information om prisnivåer, kvalitet, preferenser och säljstatistik som Unilever 
Foodsolutions skulle ha stor nytta av i sin produktutveckling. I kombination 
med grossisternas egna märkesvaror som direkt konkurrerar med Unilever 
Foodsolutions har grossisterna en mycket stor fördel gentemot hela 
tillverkarledet. Grossisterna kan i sin direktkontakt med slutanvändarna dra 
slutsatser om vilka produkter som uppskattas, hur de kan förbättras. Denna 
kunskap kan bland annat användas i den vidare utvecklingen av de egna 
märkesvarorna. Grossisterna besitter med andra ord betydligt mer information 
än vad Unilever Foodsolutions överhuvudtaget har möjlighet att göra. 
Resultatet är att grossisternas makt ökar jämfört med Unilever Foodsolutions 
och hela tillverkarledets dito. 
 
Ytterligare en faktor som ökar grossisternas informationsövertag är att Unilever 
Foodsolutions har dragit ner på sin säljkår de senaste åren. Detta innebär färre 
kontakter med slutanvändarna och minskat informationsutbyte. Eventuella 
kontakter sker oftast en eller två gånger per år i samband med produktnyheter. 
 

”Förr kom de mycket oftare hit och visade nyheter och berättade 
om hur man tillagar en viss produkt. Nu kommer de en gång på 
hösten och ibland en gång på våren” Ylona Jönsson, 
Polhemskolan, Lund 

 
Den tredje delen handlar om köparens möjligheter att integrera bakåt i 
värdekedjan. Som vi har nämnt vid ett flertal tillfällen tidigare är detta 
någonting som även har gjorts. Grossisterna har med de egna märkesvarorna 
integrerat bakåt för att ta del av tillverkarledets lönsamhet. I och med denna 
strategiska förändring ökar också grossisternas makt gentemot tillverkarna som 
idag finner sig konkurrera med helt nya aktörer. 
 
Sammantaget kan vi dra slutsatsen att många faktorer pekar på att köparna, och 
då framför allt grossisterna, är starka i sin förhandlingskraft gentemot Unilever 
Foodsolutions och andra tillverkare. Vi kan också visa att utvecklingen under 
de senaste åren har varit grossisterna till fördel i och med de egna 
märkesvarornas framväxt på den svenska marknaden och det 
informationsövertag grossisterna har om slutanvändarna. 
 
 
5.1.3 Hot från nya aktörer 
 
Att Unilever Foodsolutions och hela Unilever-koncernen har uppvisat god 
lönsamhet, i likhet med många andra tillverkare inom livsmedelsbranschen, har 
varit en bidragande orsak till att grossisterna integrerade bakåt i värdekedjan. 
Grossisterna ville helt enkelt ta del av de vinster som gjordes inom denna del av 
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värdekedjan. För att etablera sig på marknaden krävs dock att företaget 
uppfyller en del kriterier. 
 
Kapitalkrav 
För att direkt konkurrera med Unilever Foodsolutions position krävs finansiella 
muskler för att starta storskalig produktion för att kunna åtnjuta de skalfördelar 
som de etablerade storföretagen har. Av denna anledning, i kombination med 
att man redan besitter säljkanalerna, kunde grossister starta de egna 
märkesvaror som idag framgångsrikt konkurrerar med Unilever Foodsolutions 
produkter. Att däremot starta en mer nischad produktportfölj kräver inte samma 
kapitalbehov. Att ett sådant företag skulle bli en konkurrent, snarare än ett 
komplement, till Unilever Foodsolutions är dock inte troligt eftersom Unilever 
Foodsolutions strategi är att vara marknadsledare eller differentierad tvåa inom 
de segment man verkar inom. 
 
Skalekonomier 
Som nämndes i föregående kapitel kan de etablerade stora aktörerna, däribland 
Unilever Foodsolutions, åtnjuta skalfördelar genom att samordna sin produktion 
till få anläggningar som levererar till flera marknader. Att som ny aktör 
konkurrera med en economies of scale-strategi torde därmed vara förbehållet 
redan stora aktörer med angränsande verksamhetsområde och inte i första hand 
helt nya aktörer. Grossisterna kan återigen fungera som ett exempel på hur 
etablerade aktörer med närliggande verksamhetsområde kan slå sig in på den 
marknad som Unilever Foodsolutions agerar på. 
 
Produktdifferentiering 
Unilever Foodsolutions besitter märken som är välkända för en stor publik och 
som har en stor andel märkeslojala kunder, så även inom storköksbranschen. 
 

”Jag tycker att Unilevers produkter håller en jämnare nivå jämfört 
med de egna märkesvarorna. Jag köper hellre in dessa för att jag 
vet vad jag får” Ann Ellis, Bjärehovskolan, Bjärred 

 
Nya aktörer måste med andra ord försöka bryta den märkeslojalitet som finns 
inom storköksbranschen. I likhet med dagligvarubranschen kan många kunder 
sägas vara märkeslojala vilket innebär att en ny aktör måste spendera mycket 
resurser på att marknadsföra sitt varumärke för att skapa medvetenhet och 
förtroende hos köparna. Grossisternas fördel är att de redan är välkända för 
målgruppen ifråga, något som underlättar marknadsföringen avsevärt. 
 
Tillgång till distributionskanaler 
Att grossisterna per definition inte har några problem att hitta 
distributionskanaler för sina egna märkesvaror har varit en stor fördel för dess 
etablering. För andra aktörer torde denna faktor vara av besvärligare karaktär 
eftersom etablerade distributionskanaler alltid tar en risk med att saluföra 
okända, oetablerade varumärken. 
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Absoluta kostnadsfördelar 
Att vara etablerad innebär economies of learning-fördelar och låga fasta 
kostnader. Att etablera sig på marknaden som en direkt konkurrent till Unilever 
Foodsolutions bör sannolikt inte vara ett intressant alternativ i jämförelse med 
att istället hitta en marknadsnisch där man undviker direkt konkurrens med 
någon av de stora aktörerna. 
 
 
5.1.4 Komplement 
 
Att relationerna till komplementföretag kan skapa värde är något som Unilever 
Foodsolutions har försökt sträva efter under de senaste åren. Eftersom Unilever 
Foodsolutions är en ingrediensleverantör finns åtskilliga potentiella 
komplementföretag inom olika delar av storköksbranschen. Att samarbeta med 
Scan, Guldfågeln eller någon annan köttleverantör kan bidra till att skapa en 
helhetslösning för köparen, framför allt slutkunden. 
 
 
 
5.2 De interna resurserna 
 
I motsats till det externa perspektivet som fokuserar på att utvärdera en 
branschs attraktivitet och urskillningsförmågan av ett företags 
konkurrensförmåga utifrån vilken position det har uppnått på marknaden, så 
fokuserar det interna perspektivet på att utvärdera företagets styrkor och 
svagheter utifrån ett internt perspektiv (Barney 1996).  
 
Med hjälp av vårt teoretiska ramverk och de verktyg som de har tillhandahållit 
oss med har vi gjort en nyanserad analys av Unilever Foodsolutions interna 
resurser och slutligen sammanfattat detta i en analys modell. 
 
För att uppnå strategiska konkurrensfördelar måste företag identifiera vilka 
resurser som kan anses unika för verksamheten. Dessa resurser benämns 
kritiska resurser eller kärnkompetenser. Det kan exempelvis vara partners och 
nätverk, kompetens samt fysiska eller finansiella resurser. En resurs kan 
betraktas som kritisk om den är värdefull för företaget, unik och inte finns hos 
konkurrenterna, är svår att imitera och dessutom är svår att substituera. Hur väl 
ovanstående faktorer uppfylls avgör hur länge företaget behåller sin 
konkurrensfördel (Prahlad & Hamel, 1990). 
 
 
5.2.1 Fysiska resurser 
 
De fysiska resurserna består av företagets maskiner, tillverkningsanläggningar 
och byggnader (J B Barney 1996). Beträffande Unilever Foodsolutions fysiska 
resurser så består de av ett globalt nätverk av produktionsanläggningar med en 
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stor tillverkningskapacitet, centrallager såväl som lokala lagerlokaler och 
kontorsbyggnader. Inom Supply Chain har Unilever Foodsoloutions under 
många år arbetat med att effektivisera denna verksamhet genom en ökad 
centralisering och man har enligt Unilevers Supply Chain Manager idag en av 
branschens effektivaste Supply Chain organisationer (Supply Chain Manager, 
2006-03-22). 
 
Genom våra efterforskningar har vi inte fått fram något som skulle tyda på 
motsatsen och vi kan konstatera att Unilever Foodsolutions har en väl 
fungerande Supply Chain organisation. Då en välfungerande Supply Chain är 
viktigt för att få produkter till marknaden såväl som att hålla kostnaderna nere 
så kan vi också konstatera att detta är en värdefull resurs för Unilever 
Foodsolutions. Beträffande om den är kostsam och imitera så är analysen också 
tydlig och beskrivs väl av uttalandet ”de miljarder som vi har lagt på att 
effektivisera vår produktion och försörjningsstruktur börja nu bära frukt” 
(Supply Chain Manager Unilever Foodsolutions, 2006-03-22). 
 
Beträffande om dessa resurser är unika eller inte har vi dock kommit fram till 
att de inte kan anses som detta, då Unilever Foodsolutions inte enligt sig själva 
har ett övertag gentemot sina konkurrenter i form av betydande 
kostnadsbesparingar eller bättre service gentemot kund. Inte heller lyfts detta 
fram av ICA Meny eller Servera som något som skulle vara unikt för Unilever 
eller som skulle göra Unilever Foodsolutions till en leverantör att föredra 
gentemot andra. Sammanfattningsvis gör detta resursen till en need-to-play 
resurs och inte till en komparativ konkurrensfördel. 
 
 
5.2.2 Human Resources 
 
Denna typ av resurs inkluderar människors kapaciteter, kompetenser, know-
how, erfarenheter, beslutsfattande och gäller både företagets anställda och de 
personer som ingår i företagets nätverk (Grant 2004). J B Barney använder 
också organisatoriska resurser som ett kriterium för att bedöma ett företags 
interna resurser. Vi har i vår analys valt att inkludera detta under Human 
Resources och de rent organisatoriska resurserna och förmågorna kännetecknas 
bland annat av historia, relationer och implementering av existerande resurser (J 
B Barney 1996). 
 
Unilever Foodsolutions anser själva att de har en styrka i en stor och kompetent 
säljkår samt en värdefull resurs i form av deras köksteam.  
 

”Produkter går att kopiera men inte stor säljkår, köksteamet 
(kunskap), stor bredd och andelen säljare som har 
köksmästarbakgrund.” (Säljkårsansvarig Unilever Foodsolutions, 
2005-04-06). 

 



Att koka soppa på en spik – en studie av den svenska storköksbranschen 

 72 

Att det är en viktig och värdefull del av deras organisation bekräftas av de svar 
vi har fått i våra intervjuer med slutanvändare där det framkommer att de 
uppskattar och påverkas av säljbesök från leverantörerna samt att de ser 
utbildningsverksamheten skapar ett mervärde för slutanvändaren. Dessa delar är 
å andra sidan inte på något sätt unikt eller vidare svårt att imitera för andra 
företag. Organisatoriskt så är det inget som sticker ut mot konkurrenterna och 
det som kan sägas vara värdefullt bygger snarare på att ha de finansiella 
resurserna och en omsättning som kan motivera att ha en så pass stor säljkår 
och hålla sig med ett köksteam. Enlig ICA Menys operativa chef är en säljkår 
på intet sätt ett måste för att lyckas driva försäljning så länge man har en stark 
relation med grossisterna, utan endast ett måste om man väljer att inte 
samarbeta med grossisterna (Operativ chef ICA Meny 2005-05-20). 
 
Vad våra respondenter på Unilever Foodsolutions inte i samma utsträckning 
som ovanstående resurser lyfter fram är vikten av en kompetent central 
organisation. Den del som står för den övergripande och gemensamma strategin 
och strukturbyggandet och som efter många år i branschen byggt upp goda och 
starka relationer med såväl kunder som samarbetspartners. Att i vår analys tolka 
detta som att detta skulle vara en svaghet i organisationen skulle vara att dra 
förhastade slutsatser. Då detta troligen snarare beror på att vi inte ställt de rätta 
frågorna än en svaghet i organisationen.  
 
Vi kan dock som yrkesverksamma inom organisationen samt genom att läsa 
externa kommunikéer konstatera att de organisatoriska resurserna och 
förmågorna är på platts. Detta genom att Unilever Foodsolutions har bedrivit 
sin verksamhet i Sverige i många år och genom detta skapat en gemensam 
strategi och struktur såväl som en nära relation med kunder och 
samarbetspartners. Unilever Foodsolutions har också en styrka i sin interna 
struktur med en samordnande central organisation som är stationerad i 
Rotterdam och en lokal organisation i Sverige som ger stordriftsfördelar 
samtidigt som företaget behåller en lokal anpassning. Genom denna struktur så 
är man nära marknaden samtidigt som man får stordriftsfördelar inom såväl 
inköp som produktion. 
 
Beträffande de anställda inom den centrala organisationens kapaciteter och 
kompetenser så finns det två saker som talar för att dessa är värdefulla. Den 
första är rekryteringsförfarandet som består av en stor marknadsförings satsning 
gentemot de ledande universiteten i Sverige samt attraktiva villkor för de som 
erbjuds anställning efter genomgången rekryteringsprocess. Genom detta 
förfarande så har man genom åren lyckats locka till sig en mängd av Sveriges 
mest lovande nyutexaminerade studenter och den andra faktorn är att man 
genom sina finansiella resurser samt organisatoriska struktur lyckats behålla en 
hel del av dem över åren. 
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Detta talar sammanfattningsvis för att Unilever Foodsolutions anställda i den 
centrala organisationen faktiskt är en unikt värdefull resurs som är kostsam att 
imitera. 
  
 
5.2.3 Finansiella resurser 
 
De finansiella resurserna består av finansiella tillgångar, skulder, ackumulerade 
vinster och andra mått som bidrar till företagets finansiella ställning (J B 
Barney 1996). Unilever NV som är moderbolaget har funnits sen 1930-talet och 
har under årets lopp kunnat bygga upp en stark finansiell ställning. År 2005 
omsatte Unilever NV 39 672 miljoner euro och operating profit var 5 314 
miljoner euro. De är dessa resurser som står bakom Unilever Foodsolutions 
varumärke även om Foodsolutions i sig bara är en del i hela bolaget. Denna 
finansiella ställning måste enligt teorin anses som en värdefull resurs och 
möjliggör att Unilever NV kan titulera sig som den största köparen av TV 
reklam (Mediaansvarig Unilever Nordic 2006-05-11) Om den är svår och 
kostsam att imitera kan diskuteras beror till stor del på hur man ser på saken. 
Angående om den är unik eller ej så har vi kommit fram till att den inte är unik 
då ett antal andra konkurrenter har motsvarande finansiella styrka och vissa är 
starkare. Det är däremot endast ett fåtal företag globalt som besitter denna 
finansiella styrka och flertalet av konkurrenterna på den svenska marknaden har 
det ej. 
 
 
5.2.4 Intellektuellt kapital 
 
Unilevers intellektuella kapital är en av deras absolut mest värdefulla resurser. 
Efter många års arbete med att bygga upp varumärke, patent, databaser och 
relationer är man där man är idag. Genom sina starka varumärken säljer man 
produkter med ett mervärde som har skapats under många år av 
marknadskommunikation och gör att man kan ta ut en prispremie för just sitt 
varumärke. Denna historik som ligger till grund och alla de små val som på 
vägen har lett fram till just den ställning som varumärket har i folks 
medvetande är svår och mycket kostsam att imitera. 
 
Den samlade kunskapen som till viss del finns samlad inom företaget kan delas 
upp i strukturkapital och kunskap inneboende i de anställda. Strukturkapitalet i 
form av historisk data och kunskaps databaser är enormt vad som dock kan 
ifrågasättas är hur välorganiserat och lättillgängligt det kan anses vara. En 
enorm mängd information tenderar ofta till att göra den mindre värd och här 
kan paralleller dras mellan Unilever och World Wide Web även om WWW har 
betydligt mer information att tillgå. Däremot så är det svårt för och inte säga 
omöjligt att på kort tid imitera. Gällande den inneboende kunskapen i 
medarbetarna så måste denna naturligtvis anses som mycket värdefull men inte 
unik eller så svår att imitera.  
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Sammanfattningsvis så är denna resurs Unilever Foodsolutions mest värdefulla 
resurs som bäst uppfyller kraven på att vara en långsiktigt hållbar komparativ 
konkurrensfördel.  
 

 

 

Figur 5.1 Unilevers interna resurser 
 

  Resurser/     Svårt att  Effektivt     

  Kompetenser Värdefulla Unika imitera organiserade Konkurrensfördel?   

                

  Fysiska resurser Ja Delvis Delvis Ja Need to play   

          

          

  Human Ja Ja Ja Delvis Ja, tillfällig   

  Resources        

          

  Finansiella Ja Delvis Delvis Ja Need to play   

  Resurser        

          

          

          

  Intellektuellt kapital  Ja Ja Ja Ja Ja, långvarig   

          

               

 

 
 
 
Som synes i vår modell har vi kommit fram till att det som på lång sikt skapar 
en konkurrensfördel för Unilever Foodsolutions är dess intellektuella kapital. 
Även personalen är en konkurrensfördel men dock mer flyktig än det inarbetade 
intellektuella kapitalet. De övriga resurserna och är något som krävs av 
samtliga aktörer men ger ingen direkt konkurrens fördel för Unilever 
Foodsolutions. 
 
 

5.3 Strategiska val/positionering 
 

 
5.3.1 Unilever Foodsolutions strategiska val relaterat till konkurrens på en 
mogen marknad.  
 
Unilever Foodsolutions tillhandahåller, i motsats till vad namnet antyder, 
huvudsakligen ingredienser för användning som en del av en större 
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måltidslösning. I vissa fall erbjuder man också kompletta måltider i form av 
soppor, te etc. Unilever Foodsolutions kan således sägas ha det som Porter 
benämner variationsbaserad positionering. Genom att använda samma fabriker 
som används till produktion av retail-produkter, vilka flertalet tillhör de mest 
kostnadseffektiva i branschen, kan man uppnå betydande skalfördelar i 
produktionen av produkterna. Företagets produkter och varumärken riktar sig 
mer eller mindre till samtliga slutanvändare inom branschen och säljs genom 
alla tillgängliga grossister. (Key Account Manager Unilever Foodsolutions, 
2006-03-22, Porter, 1996) 
 
Ambitionen från Unilever Foodsolutions sida verkar dock vara att röra sig mer 
mot en behovsbaserad positionering. Detta skulle i fallet storkök innebära att 
man i högre utsträckning kan erbjuda lösningar som kan tillfredställa samtliga 
behov på en restaurang eller i en matsal. Utmaningen häri torde dock ligga i den 
ökade komplexitet som måltidslösningar innebär. I dagsläget har Unilever 
Foodsolutions byggt upp en kedja av aktiviteter som tillsammans gör att man 
kan producera måltidsingredienser av hög kvalitet till en relativt låg 
kostnadsnivå. Företaget har således valt att välja bort produkter som ökar 
komplexiteten i produktion och varuförsörjning. Detta kan dock upplevas som 
stelbent av grossister och slutanvändare som, enligt verksamhetschefen på ICA 
Meny, efterfrågar mer förädlade storkökslösningar. (Verksamhetschef på ICA 
Meny 2005-04-30, Key Account Manager Unilver Foodsolutions, 2006-03-22) 
 
Enligt Porters resonemang måste Unilever Foodsolutions välja vilka aktiviteter 
man ska fokusera på om man på lång sikt ska bibehålla sin lönsamhet. Att både 
satsa på en behovsbaserad och en variationsbaserad positionering är inte 
strategiskt riktigt enligt Porter. Utmaningen för Unilever Foodsolutions torde 
således ligga i att välja vilken väg man ska gå. Väljer företaget en fortsatt 
variationsbaserad positionering måste man troligen fortsätta arbetet med att 
effektivisera sin supply chain samt arbeta intensivt med att utveckla 
ingrediensprodukter med tydliga funktionella egenskaper. Det andra 
alternativet, att röra sig mer mot en behovsbaserad positionering, torde innebära 
betydligt ökad komplexitet. (Porter, 1996) 
 
 
5.3.2 Unilever Foodsolutions strategiska val relaterat till de speciella 
förutsättningar som råder på storköksmarknaden.  
  
Enligt Ford et al är det strategiska val inom tre huvudsakliga områden som 
karaktäriserar företag verksamma inom en B2B marknad som 
storköksmarknaden; kundportföljen, mervärdesskapande och intern 
organisation. (Ford et al, 1998) 
 
Vad gäller Unilever Foodsolutions kundportfölj arbetar man i dagsläget med 
samtliga av de fyra alternativ som Ford et al beskriver, nämligen 
volymförsäljning till befintliga kunder, produktutveckling med befintliga 
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kunder, nyförsäljning av befintliga produkter till nya kunder samt 
produktinnovationer till nya kunder. Fokus kan dock sägas ligga på de två 
förstnämnda alternativen. (Key Account Manager Unilever Foodsolutions, 
2006-03-22) 
 
 
I takt med att grossisterna vill differentiera sig från varandra kräver de dock 
alltmer kundspecifika lösningar. Fram till nu har Unilever Foodsolutions 
erbjudit sina produkter till samtliga grossister och slutanvändare på marknaden. 
Kanske kommer företaget framöver att erbjuda mer kundspecifika lösningar till 
sina grossister, allt i syfte att stärka relationen och erbjuda grossisterna en 
möjlighet att differentiera sig från sina konkurrenter. Vad gäller nya kunder i 
form av nya grossister och slutanvändare är bilden något splittrad. I dagsläget 
bearbetar Unilever Foodsolutions i stort sett samtliga grossister på marknaden. 
Däremot finns det otaliga slutanvändare som inte bearbetas. En ökad 
bearbetning av slutanvändarna kräver dock stora resurser i form av säljkår etc.  
(Säljkårsansvarig Unilever Foodsolution, 2005-04-26) 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Unilever Foodsolutions strategiska 
val avseende kundportföljen i stora stycken följer resonemanget kring 
variationsbaserad kontra behovsbaserad positionering. Valet står i mångt och 
mycket mellan en strategi där alla kunder bearbetas med liknande produkter 
kontra en strategi där man skapar kundspecifika lösningar åt sina kunder.  
 
Unilever Foodsolutions arbetar intensivt med att bygga långsiktiga relationer 
med sina kunder, både grossister och slutanvändare. Exempel på detta är de 
kurser och seminarier företaget anordnar i sitt provkök. Precis som Ford et al 
påpekar har de företrädare vi intervjuat påpekat att inom storköksbranschen 
räcker det inte att förstå hur kunderna i form av grossister och slutanvändare 
köper, utan också hur kunderna använder produkterna samt vilken strategisk 
position kunderna har i försörjningskedjan. Ett tecken på att Unilever 
Foodsolutions skapar detta mervärde i relation till sina kunder är det stora 
antalet anställda med kock- eller kökserfarenhet. (Ford et al 1998) 
 
Dessa anställda torde ha en djup kännedom om slutanvändarna och deras behov 
vilket underlättar aktivitets-, resurs- och sociala länkar mellan Unilever 
Foodsolutions och grossisterna och slutanvändarna. Ford et Al påpekande att 
differentiering mot sina konkurrenter i en B2B – miljö som storköksbranschen 
inte är ett strategiskt val utan en grundförutsättning för affärsrelationen.  
 
Unilever Foodsolutions interna organisation är enligt företagets representanter 
anpassad för att underbygga och förstärka de länkar företaget har till grossister 
och slutanvändare. Genom en relativt stor säljkår, med stor erfarenhet av kock- 
och köksarbete, kan man stärka relationen med slutanvändarna, och genom en, 
med branschmått stor, avdelning med Key Account Managers kan man effektivt 
bearbeta nationella och regionala grossister. Samtidigt måste företaget 



Att koka soppa på en spik – en studie av den svenska storköksbranschen 

 77 

kontinuerligt ställa sig frågan var resursanvändningen är optimal? Ska 
ytterligare förstärkningar ske på central kundbearbetningsnivå i takt med att 
centraliseringen ökar både bland grossister och slutanvändare?  
(Key Account Manager Unilever Foodsolutions, 2006-03-22) 
 

 
5.3.3 Unilever Foodsolutions strategiska val relaterat till företagets 
marknadsandel 
 
Att analysera Unilever Foodsolutions verksamhet utifrån Kotler & Armstrongs 
idéer kring marknadsandelens betydelse innebär vissa utmaningar. Då 
företagets produkt- eller varumärkesportfölj består av en rad olika produkter 
inom vitt skilda segment är det svårt att definiera en enhetlig marknadsposition. 
 
Inom margarinområdet är företaget marknadsledare, och den stora konkurrenten 
är snarare substitutet smör än andra mindre margarinkonkurrenter. Som 
marknadsledare har Unilever Foodsolutions två strategiska valmöjligheter 
enligt Kotler och Armstrong, att försvara sina marknadsandelar inom margarin 
eller expandera försäljningen. Här torde det vara Unilever Foodsolutions 
ambition att expandera försäljningen, framförallt genom att öka 
totalanvändningen av margarin på bekostnad av smör. Det andra alternativet är 
att försöka ytterligare öka marknadsandelen på margarin på bekostnad av 
mindre konkurrenter och EMV. Det torde dock vara svårare med tanke på både 
befintlig marknadsdominans men också med tanke på grossisternas intresse av 
att marknadsföra sina EMV-produkter. (Key Account Manager Unilever 
Foodsolutions 2006-03-22, Kotler & Armstrong, 1994) 
 
Inom andra kategorier kan Unilever Foodsolutions snarare sägas vara en 
utmanare. Ett sådant exempel är soppor, eller närmare bestämt gulaschsoppor, 
där Felix (Procordia) är marknadsledare. Här arbetar Unilever Foodsolutions 
intensivt med att erövra marknadsandelar från mindre Gulaschaktörer, allt i 
syfte att växa ikapp Felix på detta specifika produktområde. (Key Account 
Manager Unilever Foodsolutions, 2006-03-22) 
 
Då Unilever Foodsolutions har positionen som både marknadsledare och 
Utmanare kan de strategiska valen från ett företagsperspektiv snarare sägas vara 
huruvida man som företag ska ställa sig till olika marknadspositioner i olika 
kategorier. Har företaget resurser att både arbeta för att expandera försäljningen 
inom kategorier där man är marknadsledare, samtidigt som man ska arbeta för 
att erövra marknadsandelar från mindre konkurrenter i kategorier där man kan 
sägas vara utmanare?  
 
Unilever Foodsolutions kan således sägas stå inför fyra realistiska 
valmöjligheter. 
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I alternativ 1 satsar Unilever Foodsolutions alla tillgängliga resurser på att 
expandera totalmarknaden i de kategorier där man är marknadsledare. I 
alternativ 2 arbetar företaget för att försvara sina marknadsandelar i kategorier 
där man innehar marknadsledarskap. Detta torde vara alternativet i kategorier 
med negativ tillväxt och få nya aktörer. I alternativ 3 satsar Unilever 
Foodsolutions sina resurser på att erövra marknadsandelar från mindre aktörer i 
kategorier där man är tvåa efter marknadsledaren. Slutligen i alternativ 4 satsar 
Unilever Foodsolutions på att erövra marknadsandelar från marknadsledaren 
inom kategorier där man är utmanare. 
 
Med tanke på den kraftigt hårdnande konkurrensen som redovisats i föregående 
analysavsnitt är det troligt att Unilever Foodsolutions ska välja att fokusera alla 
sina resurser på ett av ovanstående alternativ. Samtidigt måste man också 
bedöma de olika valmöjligheterna utifrån respektive kategoris storlek, 
lönsamhet och tillväxt. Kanske är det bättre att Unilever Foodsolutions satsar 
sina resurser på att utmana i en kategori med hög tillväxt och god lönsamhet, än 
att fokusera på en stor kategori med negativ försäljningsutveckling? 
 
 
5.3.4 Unilever Foodsolutions strategiska val relaterat till produkterbjudande 
och marknad.   
 
Bland Ansoffs fyra möjliga strategiska val; marknadspenetration, 
produkt/serviceutveckling, marknadsutvidgning, och diversifiering är 
huvudsakligen de två förstnämnda applicerbara på Unilever Foodsolutions. 
Företaget arbetar intensivt med marknadspenetration inom flertalet av de 
kategorier där man är marknadsledare. Ett sätt att öka användningen av 
företagets produkter är att vissa de effektivitetsvinster som uppstår vid 
användning av till exempel. färdiga buljonger och fonder. Ett annat sätt att öka 
penetrationen är att få fler människor att dricka Lipton te istället för kaffe på 
arbetsplatser etcetera. (Johnson & Scholes, 2002) 
 
Unilever Foodsolutions arbetar även aktivt med produktutveckling inom 
flertalet av sina kategorier. Precis som Ansoff beskriver är dock produkt- och 
innovationsarbetet förenat med både höga kostnader och stora risker. En relativt 
stor andel av de nyheter som introduceras på storköksmarknaden får aldrig fäste 
på marknaden och försvinner snabbt ur grossisternas sortiment. Samtidigt är 
ständig produktutveckling och innovation nödvändiga ingredienser för att skapa 
mervärde åt sina kunder. (Johnson & Scholes, 2002) 
 
 
5.3.5 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Unilever Foodsolutions står inför en 
rad strategiska val. Dessa val påverkar radikalt verksamhetens innehåll och 
inriktning. I vår analys har vi pekat på 4 strategiska val som är beroende av 
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varandra och som uppkommit genom de externa förutsättningar som råder på 
storköksmarknaden i Sverige i kombination med de interna resurser som 
Unilever Foodsolutions besitter.  

 
Ett första val som företaget står inför är i vilken utsträckning Unilever 
Foodsolutions ska satsa på variationsbaserad kontra behovsbaserad 
positionering. Sammankopplat med detta är val nummer två som handlar om i 
vilken utsträckning företaget ska bearbeta samtliga kunder med liknande 
lösningar eller välja ut vissa kunder för kundspecifika produkterbjudanden. Val 
nummer tre handlar om huruvida företaget ska prioritera kategorier där man är 
marknadsledare eller utmanare.  

 
Slutligen handlar val nummer fyra i stora drag om fokus ska ligga på 
innovationer eller marknadspenetration med befintliga produkter.  
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6 Slutsatser 
 
 

 
 
I detta kapitel presenterar vi en sammanfattning av vår analys. Vi 
knyter ihop uppsatsen med att återkoppla till vårt inledningskapitel och 
vårt syfte med uppsatsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I vårt teoriavsnitt valde vi att utöka Porters Five-Forces-ramverk med 
Brandenburger och Nalebuffs idéer kring komplement. I vår analys visade det 
sig dock att framväxten av EMV har skapat ytterligare komplexitet, 
huvudsakligen i relationen mellan Unilever Foodsolutions och dess kunder. 
Kunderna, i form av grossisterna på storköksmarknaden, agerar i dagsläget 
även som direkta konkurrenter till Unilever Foodsolutions genom sina egna 
märkesvaror. 
 
EMV-produkterna har också bidragit till den ökade förhandlingsstyrka som 
grossisterna och slutanvändarna upplever gentemot branschens traditionella 
tillverkare. Denna förhandlingsstyrka har också stärkts av den ökade 
centraliseringen och grossisternas möjlighet till effektiv hantering av värdefull 
datainformation avseende försäljning och distribution. 
 
För Unilever Foodsolutions har EMV:s framväxt således inneburit att man fått 
ytterligare en konkurrent att ta hänsyn till. Sedan tidigare har man konkurrerat 
mot en rad olika aktörer i olika kategorier. Dessa är ofta mer specialiserade 
aktörer såsom Santa Maria, verksamma inom smaksättningskategorin, och 
Campbells i såskategorin.  
 
För Unilever Foodsolutions har den ökade konkurrensen i storköksbranschen 
medfört att det interna resursutnyttjandet blivit allt mer centralt. Trots företagets 
finansiella styrka och storlek är det svårt att agera kraftfullt inom alla de 
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kategorier inom vilka företaget är verksamt. Den nya konkurrenssituationen har 
satt fokus på vikten av att våga göra trade-offs, eller aktiva val, i verksamheten.  
 
Vår analys pekar således på att multinationella företag, verksamma i den 
svenska storköksbranschen, måste göra tydliga strategiska val. Vi har 
identifierat fyra val som de mest relevanta för ett tillverkande företag verksamt i 
den svenska storköksbranschen. Dessa val redovisas i nedanstående modell.  
 
 
 
Figur 6.1 Strategiska val inom storköksbranschen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Det första strategiska valet handlar om att välja en uppsättning aktiviteter som 
skapar antingen en variationsbaserad eller en behovsbaserad positionering. För 
multinationella företag i den svenska storköksbranschen är detta till stor del en 
fråga om huruvida man ska koncentrera sina resurser och aktiviteter på att 
producera ingredienser till det stora flertalet av slutanvändarna på marknaden, 
eller om man ska skräddarsy färdiga måltidslösningar som täcker 
slutanvändarnas hela behov.  
 

1. 2. 3. 4. 
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I analysen av Unilever Foodsolutions har vi påvisat att den största förändringen 
i branschens struktur troligtvis ligger i grossisternas ökade förhandlingsstyrka. 
Detta torde innebära att lågförädlade ingrediens- eller komplementprodukter 
utsätts för ytterligare prispress medan slutanvändarspecifika högförädlade 
måltidslösningar har större möjligheter att undgå prispress. Denna förändring 
pekar på att Unilever Foodsolutions borde fokusera på en behovsbaserad 
positionering. Å andra sidan visar vår analys av företagets interna resurser att 
kostnads och skalfördelarna i företagets supply chain i stora drag bygger på 
stora produktionsenheter, fokuserade på lågförädlade ingrediens- och 
komplementprodukter. Dessa produkter kan också, genom forskning och 
produktutveckling, tillföras funktionella egenskaper. Således pekar analysen av 
företagets interna resurser på att företaget bör välja en variationsbaserad 
positionering. Det ter sig i sammanhanget troligt att fördelarna med denna 
positionering, och de aktiviteter och trade-offs som detta medför, överväger 
nackdelarna.  
 
Det andra strategiska valet hänger i stor utsträckning samman med det första 
valet. Detta val behandlar kundportföljen specifikt och innebär tydliga trade-
offs i valet av slutanvändare och grossister. Ska en multinationell tillverkare i 
den svenska storköksbranschen satsa på fortsatt volymförsäljning mot befintliga 
slutanvändare och grossister, eller ska man fokusera på att hitta nya 
slutanvändare på marknaden? 
 
Analysen av grossisternas och slutanvändarnas förhandlingsstyrka visar att den 
ökade centraliseringen hos Unilever Foodsolutions kunder innebär betydande 
risker för tillverkarna i form av prispress och EMV:s framväxt. Detta torde 
innebära att nykundsbearbetning kan medföra fördelar för tillverkarna, 
framförallt i form av ökat förhandlingsutrymme gentemot befintliga grossister 
och slutanvändare. Å andra sidan kan befintliga grossisters och slutanvändares 
ökade centralisering innebära att Unilever Foodsolutions får ökade möjligheter 
att stärka relationen med grossisterna och slutanvändarna och öka 
försäljningsvolymerna på bekostnad av direkta konkurrenter och substitut. Vår 
analys av Unilever Foodsolutions interna resurser pekar på att företaget har 
goda möjligheter att stärka relationen med befintliga grossister och 
slutanvändare, mycket tack vare en stor central försäljningsorganisation och ett 
väl fungerande provkök. 
 
Sammantaget ter det sig troligt att förstärkta relationer, och ökad 
volymförsäljning av funktionella ingrediens- och komplementprodukter mot 
befintliga grossister och slutanvändare är det mest gynnsamma valet för 
Unilever Foodsolutions.  
 
Det tredje strategiska valet som multinationella leverantörer torde ta ställning är 
huruvida man ska satsa sina resurser på de kategorier inom vilka man är 
marknadsledare eller i de kategorier där man kan benämnas som utmanare.  
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Unilever Foodsolutions har inom många kategorier en marknadsledande 
position. Samtidigt lider flera av dessa kategorier av prispress och stagnerande 
tillväxt. Den externa analysen av storköksbranschen visar dessutom att EMV:s 
framväxt, och därigenom grossisternas framflyttade förhandlingspositioner, 
framförallt koncentrerats till mogna kategorier med stagnerande tillväxt och låg 
innovationsgrad. Samtidigt är företaget utmanare i flera kategorier inom vilka 
tillväxten är högre och prispressen ännu inte fått alltför stor påverkan.  
 
Analysen av företagets interna resurser pekar på att företaget har kostnads- och 
produktutvecklingsfördelar i flertalet av de kategorier där man är 
marknadsledare. I de kategorier där man är utmanare verkar det dock som om 
de interna resurserna är svagare, både med avseende på kostnadsfördelar i 
produktionen men också vad gäller till exempel intern kategorikunskap. 
 
Trots att externa och interna faktorer delvis pekar i motsatt riktning ter det sig 
troligt att ett fortsatt fokus inom kategorier där tillverkaren är marknadsledare 
är den mest lönsamma vägen på sikt. Samtidigt får man inte glömma att 
ständigt analysera de olika kategoriernas tillväxt, storlek och lönsamhet. 
Fortsatt fokus på kategorier där man är utmanare, men där företaget kan dra 
nytta av sitt marknadsledarskap i närliggande kategorier torde vara ett 
strategiskt rätt val, framförallt om detta sker i kategorier med hög tillväxt.  
 
Slutligen pekar vår analys på att multinationella företag i den svenska 
storköksbranschen måste ha förmågan att arbeta med både produktutveckling 
och marknadspenetration. Diversifiering och marknadsutvidgning ter sig i detta 
sammanhang vara mindre attraktiva strategiska val, framförallt med tanke på att 
de multinationella tillverkarna redan idag har diversifierade portföljer.  
 
Vår interna analys av Unilever Foodsolutions tyder på att företagets 
diversifierade portfölj skapar svårigheter att fokusera företagets resurser och 
kompetens. Ytterligare diversifiering torde således inte vara ett gynnsamt 
strategiskt alternativ.   
 
Vad gäller det sista strategiska valet innebär det inte om ett företag ska satsa på 
antingen produktutveckling eller marknadspenetration, utan hur man ska 
fördela resurserna mellan de båda valen. Båda strategierna är nödvändiga för en 
fortsatt konkurrenskraft på den svenska storköksmarknaden. 
 
 
 
6.1 Bidrag till fortsatt forskning 

 
Vi har i vår uppsats visat på att livsmedelstillverkare i storköksbranschen står 
inför några avgörande val och vi hävdar vidare med stöd i vår analys att dessa 
val måste göras. Att inte välja leder till att företaget tvingas fördela sina resurser 
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på ett icke optimalt sätt vilket får till följd att långsiktig tillväxt och lönsamhet 
blir lidande. 
 
Vi har vidare genom vår analys visat på att de teoretiska modeller som idag 
används för beskriva och analysera den externa miljön inte på ett adekvat sätt 
innefattar den komplexitet som uppstår genom att ens huvudsakliga kunder 
också är ens konkurrenter. Detta faktum eller risken för det är en aspekt som 
bör tas i beaktande i analysen av en branschs attraktivitet.  
 
Vi anser att det i framtida studier torde vara intressant att kvantitativt belägga 
huruvida vår fyra strategiska val är relevanta och applicerbara på flera 
livsmedelstillverkare i storköksbranschen.  
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Figurförteckning 
 
 
Figur 1.1 Storköksbranschens värdekedja 
 
Figur 3.1 Teoretiskt ramverk 
 
Figur 3.2 Porters Five-Forces-modell med komplementperspektivet 
 
Figur 3.3 Ansoffs tillväxtmatris 
 
Figur 3.4 Kundnytta 
 
Figur 3.5 Teorisammanfattning 
 
Figur 4.2 Storköksbranschens värdekedja 
 
Figur 4.3 Marknadsandel grossistföretagen 
 
Figur 4.4 Slutanvändarna 
 
Figur 5.1 Unilevers interna resurser 
 
Figur 6.1 Strategiska val inom storköksbranschen 
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Internt material 

 
Företagspresentation Unilever Foodsolutions 
 
Företagspresentation ICA Meny 
 
Företagspresentation Servera 
 
Verksamhetsberättelse ICA AB 2005 
 
Årsredovisning Servera 2005 
 
Elektroniska källor 

 

www.unilever.se 
 

www.ubffoodsolutions.se 
 

www.icameny.se 
 

www.servera.se 
 

www.unilever.com 

 

www.dlf.se 
 

www.foodwire.se 
 

www.fri-kopenskap.se 
 

www.acnielsen.se 
 

www.li.se 
 

Muntliga källor 

 

Telefon intervju med verksamhetschef på Servera, 1h 40 min, 2005-05-20. 
Mångårig erfarenhet inom branschen och företaget 
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Telefon intervju med operativ chef på ICA Meny, 1,5h, 2005-04-30. Mångårig 
erfarenhet inom branschen och företaget 
 
Besöks intervju med Säljkårsansvarig Unilever Foodsolutions, 2h 2005-04-26. 
Mångårig erfarenhet inom branschen och företaget 
 
 
Besöks intervju med Marknadschef Unilever Foodsolutions, 2h 2005-04-26. 
Mångårig erfarenhet inom branschen och företaget 

 
Telefon intervju med Controller Unilever Foodsolutions, 50min 2006-03-03. 
Mångårig erfarenhet inom branschen och företaget 
 
Telefonintervju med Key Account Manager Unilever Foodsolutions 30 min 
2006-03-22. Mångårig erfarenhet inom branschen och företaget 
 
Telefonintervju med Supply Chain Manager Unilever Foodsolutions 30 min 
2006-03-22. Mångårig erfarenhet inom branschen och företaget 
 
 
Intervju med Marita Larsson, Kökschef Restaurang Sparta Lund, 40min 2005-05-03 

 
Telefonintervju med Kristian Kronkvist, Källarmästare Restaurang Finn Inn Lund, 
20min 2006-02-01 
 
Telefonintervju med Ann Ellis, Inköpsansvarig Lomma Kommuns skolor Lomma, 
25min 2006-02-02 

 
Intervju med Mediaansvarig Unilever Nordic, 30 min, 2006-05-11. Mångårig 
erfarenhet inom branschen och företaget 
 
Besöks intervju med CRM ansvarig Unilever Foodsolutions, 1h 2005-04-26. 5års 
erfarenhet inom branschen och företaget 
 
Telefonintervju med Ilona Jönsson, Kökschef Polhemskolan Lund , 30 min, 2006-02-28 

 
Telefonintervju med Rose-Marie Persson, Kökschef Kronogården Reastaurang , 30 min, 
2006-03-03 
 
Telefonintervju med Inger Säveman, Vice Kökschef Sånnaskolan Åhus , 30 min, 2006-
03-02 
 
Telefonintervju med Nina Schack Kostkonsult Kristianstad Kommun, 30 min, 2006-03-
02 
 
Telefonintervju med Lars Bondebjer, Advanced Kitchen, 30 min, 2006-03-10 



Bilaga 1 
 
 
Intervjuguide Unilever  
(Hela eller delar av denna intervjuguide har använts vid intervjuer med anställda inom 

Unilever Sverige och Unilever Foodsolutions)  

 
Vilka faktorer är viktiga (CSF) för att nå framgång inom den professionella måltidsbranschen? 
 
Hur vill Unilever positionera sig i storköksbranschen? Hög kvalitet, lågt pris etc? Vill man 
erbjuda högre kvalitet och/eller service än andra tillverkare/märkesleverantörer? 
 
Vad krävs för att en livsmedelsleverantör ska kunna skapa en varaktig relation till sina kunder? 
 
- Varumärke 
- Förpackningens betydelse vid val av livsmedelsleverantör 
- Kvalitet 
- Pris 
- Sortiment 
 
Vilken del i värdekedjan tillverkare�grossist�storkök�slutkonsument har störst inflytande 
över vad som köps in? 
- Hur mycket makt har storköken vad gäller val av produkter? 
 
Vilken är er övergripande kundstrategi? 
 
Hur delar ni upp er kunder? 
 
Säljer ni samtliga produkter till samtliga kunder? 
 
Hur arbetar ni med kundspecifika artiklar 
 
Hur arbetar ni med produktutveckling? 
 
Hur arbetar ni med marknadspenetration? 
 
Hur ser ni på att ge er in i nya kategorier? 
 
Hur ser ni på skillnaden mellan att vara ingrediensleverantör och måltidsleverantör? 
 
Hur mycket makt har tillverkarna inom storköksbranschen? 
- Vem har mest makt i värdekedjan? 
 
Hur vill ni beskriva ert förhållande till intressenter i Unilever Foodsolutions? 
 
- Leverantörer 
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- Kunder 
 
- Konkurrenter 
 
- Substitut företag 
 
- Komplement företag 
 
Vilka styrkor och svagheter har dessa? 
 
Vilka hot och möjligheter ser ni i storköksbranschen? 
 
Kan tillverkarna styra vad som säljs och äts i restaurangen? 

- I så fall hur? 
 
Hur arbetar ni med pull-strategier för att skapa efterfrågan för just era produkter? 

- Hur arbetar ni med push-strategier? 
- Skiljer sig dessa strategier från era konkurrenters? 

 
Hur kan Unilever dra nytta av sina starka varumärken i storköksbranschen som kanske är mer 
rationell och ”märkesanonym” än detaljistbranschen? 
 
Hur ser ni på strategiska Aliaanser för att stärka er ställning på markanden som med till exempel 
Spira och Swedish Meats?  
 
På vilket sätt kan Unilever dra nytta av sin breda produktportfölj? 
 
På vilket sätt kan den breda produktportföljen vara till en nackdel? Med detta menar jag att ni 
konkurrerar med många mer specialiserade konkurrenter som t ex Arla, Santa maria 
 
Hur kan Unilever dra nytta av sin starka position och långa erfarenhet inom dagligvarubranschen 
när företaget ska göra en satsning på den professionella måltidsmarknaden? 
 
Hur bemöter ni konkurrensen från EMV inom storköksbranschen? 
 
Vad är era interna styrkor och svagheter? 
 
- Finansiella resurser 
(kapital, aktieägare, banker och andra finansiella tillgångar, skulder, ackumulerade vinster och 
andra mått som bidrar till företagets finansiella ställning) 
 
- Human resources  
(människors kapaciteter, kompetenser, know-how, beslutsfattande och gäller både företagets 
anställda och de personer som ingår i företagets nätverk) 
 
- Fysiska resurser 



Att koka soppa på en spik – en studie av den svenska storköksbranschen 

 92 

(byggnader, maskiner eller produktionskapacitet) 
 
- Intellektuellt kapital  
(varumärke, patent, databaser och relationer med partners) 
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Intervjuguide grossister 
 
Hur beskriver du ditt företags verksamhet? 
 
Hur skiljer sig ditt företag från konkurrenterna? 
 
Hur stor del av försäljningen består av egna märkesvaror? 
 
Hur stor är er säljkår? 
 
Hur beskriver du utvecklingen av branschen under de senaste åren? 
 
Påverkar den ökade servicehandeln ditt företag på något sätt? Har ni upplevt ökad omsättning? 
 
Hur fungerar samarbetet mellan tillverkare och grossist samt mellan grossist och slutanvändare? 
 
Hur vill ditt företag att detta samarbete ska utvecklas i framtiden? 
 
Kundernas roll 

- Hur bedömer du kundernas förhandlingsstyrka? 
- Har denna förändrats över tid? 
- Vad gör kunderna för att förbättra sin förhandlingsposition gentemot grossisterna? 

 
Grossistens roll 

- Hur har grossisternas roll förändrats över tid? 
- Hur tror ni grossisterna uppfattas av slutanvändarna respektive tillverkarna? 
- Skiljer sig grossisternas idéer om hur de skapar mervärde från tillverkarnas syn på hur de 

skapar mervärde? 
 
Tillverkarens roll 

- Vilket led anser du ska agera försäljare gentemot slutanvändarna, tillverkarna eller 
grossisterna? 

- Hur anser ni att tillverkarnas roll har förändrats över tid? 
- Har tillverkarna en orealistisk uppfattning av vad en grossist gör eller bör göra? 

 
Vilka är era övergripande mål och strategier? 
 
Var ska ni befinna er om 5 år? Vilken marknadsposition strävar ni efter? 
 
Kan ni tänka er att expandera utanför Sveriges gränser? Vad skulle krävas i så fall? 
 
Hur ser framtiden ut för prisnivån? Kan den pressar ytterligare? 
 
Framtiden för EMV? 
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Finns det några hot från utländska aktörer? Kommer vi att få se utländska aktörer slå sig in på 
den svenska marknaden? 
 
Vilka strategiska spörsmål ser ni att grossisterna respektive tillverkarna har de närmaste åren?  
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Intervjuguide Slutanvändare 
(Hela eller delar av denna intervjuguide har använts vid intervjuer med slutanvändare) 
  
Berätta lite om er verksamhet 
 
Vad är din roll i verksamheten? 
 
Hur sätter ni menyn? 
 
Hur ställer ni er till att visa vilka varumärke som används i matlagningen? 
 
Hur konsekventa är ni i valet av varumärke? 
 
Vad är viktigt i val av varumärke/produkt? 
  
Hur är er relation till Leverantörerna/Tillverkarna 
 
Hur är er relation till Leverantörerna/grossisterna? 
 
Hur går ni tillväga vid inköp? 
 
Vad skiljer ert inköpsmönster från en vanlig konsument? 
 
Vad är det viktigaste för en grossist? 

- sortiment 
- service 
- EMV 
- pris 
- säljbesök 
- utbildningar 
 
 

Vad är det viktigaste för en tillverkare? 
- säljbesök 
- utbildningar 
- sortiment 
- Pris 

 
Hur ser ni på EMV rent allmänt? 
 
Relationer till kunder och hur mycket styr de över vad som köps in? 
 
Hur mycket påverkar förpackningen valet av varumärke/produkt? 

 
 


