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Sammanfattning 
 

 Titel:                        Rollator som en konsumentprodukt – Resurser för framgång 
 
Författare:   Oscar Arp, Sebastian Brömer, Carl Ivarsson 
 
Handledare:   Ola Matisson, Ulf Ramberg 
 
Ämne/Kurs:   FEK 583, Magisteruppsats, 10p 
 

Problemformulering: På senare år har Sveriges kommuner och landsting dragits med 

budgetbesparingar vilket har lett till restriktioner inom olika områden. Restriktionerna har i 

sin tur lett till förändringar inom den kommunalt kontrollerade äldrevården. Denna 

förändring öppnar upp nya marknader och affärsmöjligheter inom hjälpmedelsbranschen 

för de entreprenörer som har lösningar på de problem som uppkommer. Det uppstår även 

problem för dagens etablerade företag, då de måste förändra sina verksamheter för att möta 

hotet från den omstrukturering som kommer att ske inom äldrevården. 

 

                       Syfte: Vårt huvudsyfte med denna magisteruppsats är att identifiera och analysera vilka 

resurser och kompetenser, som är viktiga för framgång vid försäljning av 

handikapphjälpmedel om de övergår från att vara en offentligt bidragsfinansierad produkt, 

till att bli en konsumentprodukt. 

Metod: En kvalitativ studie har gjorts genom en rad intervjuer med vårt fallföretag, 

konkurrenter, aktörer i hjälpmedelsbranschen, politiska beslutsfattare samt andra 

intressenter, som besitter kunskap inom hjälpmedelsbranschen för äldrevården.  

 

                       Slutsats: Om/när hjälpmedelsprodukter övergår till att bli delvis eller renodlade 

konsumentvaror måste de etablerade företagen inom branschen omstrukturera och förändra 

sina verksamheter radikalt för att inte förlora marknadsandelar. Konkurrenssituationen på 

en konsumentmarknad kommer att öka. De viktigaste förändringarna för att möta den nya 

konsumentmarknaden är att flytta delar av produktionen utomlands, satsa mer på funktion 

och design, bredda sortimentet samt bygga upp ett varumärke mot både slutkund och 

återförsäljare.   

                                                                                                                                                                                               

Nyckelord: Publik marknad, konsumentmarknad, konsumentprodukt, omstrukturering, 

hjälpmedel för äldrevård, resurser, kompetenser och marknadsstrategier. 
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Abstract 

 

Titel:    Zimmer frame as a consumer product – strategies for success 
 
Authors:   Oscar Arp, Sebastian Brömer, Carl Ivarsson 
 
Tutors:   Ola Matisson, Ulf Ramberg 
 
Subject/course:  Fek 583, Master thesis, 10 p 
 

                       Problem: Lately the Swedish municipality and county councils have dealt with budget 

problems and hence budget restrictions. These restrictions have changed the public sector, 

working with health care for elderly people. These changes will create new markets and 

business opportunities for the entrepreneurs, in the private sector, who are solving the 

problems that will arise. The private enterprises that currently are working in the health 

care business have to restructure themselves to meet the threat, or opportunity, that will 

arise due to these changes. 

 

                       Purpose: Our main purpose with this master essay is to identify and analyse which 

resources and competences are the most important for success in sales of help supplies, 

when and if they transmit from being a public financed product to become a consumer 

product. 

  

                       Method: A qualitative study has been made through series of interviews with our reference 

company, competitors, politicians and others who have the specific knowledge we are 

looking for.  

 

Conclusion: When and if health care products will transmit to be consumer products the 

established companies have to restructure and change their strategies not to loose market 

shares and there leading positions. The most important changes to meet the demand from 

the consumer market are: move parts of the production to low cost countries, focus more on 

design, broaden their product base and become sole suppliers. 

                       Key words: Public market, consumer market, consumer products, restructuring, help 

supply simmer frame, resources, competences and market strategy.  
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1. Inledning 
 
 

I vårt inledande kapitel presenterar och diskuterar vi uppsatsens problem samt definierar 

dess syfte och avgränsningar. Sist i kapitlet presenteras en disposition över uppsatsens  

kapitelindelning. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 
 

Vi fick idén till denna uppsats, då vi kom i kontakt med en entreprenör, som förde ett 

resonemang angående affärsmöjligheter inom hjälpmedelsbranschen. Entreprenören har 

tagit fram en ny designad rollator, som skall säljas på den svenska marknaden. 

Resonemanget fördes kring äldrevården i Sverige och dess turbulenta framtid. Bland annat 

ansåg entreprenören att det kommer att bildas en betydande konsumentmarknad för 

handikapphjälpmedel inom en snar framtid. Han såg en stor potential för sin affärsidé, då 

de befintliga aktörerna i branschen har trögrörliga organisationer och inte tillräckligt 

effektivt skulle kunna sälja rollatorn som en konsumentprodukt. Entreprenören menade att 

när man skall bygga ett varumärke är det av största vikt att man är först ut på marknaden 

med en den nya produkten.1 Vi tyckte därför det skulle vara intressant att undersöka om 

entreprenören har rätt i sina påståenden, samt utreda vad som krävs av en befintlig 

organisation när marknaden ändras från ”business market” till ”consumer market”. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 
I branschlivscykeln beskrivs de olika faser en bransch går igenom under sin livstid. Vid 

uppkomsten av en bransch står den i en tillväxtfas och expanderar kraftigt för att till slut nå 

en topp och bli mogen.2 Efter mognadsfasen råder stagnation och nedgång. Detta förlopp 

kan ta olika lång tid, i vissa fall tiotals år medan i andra fall enbart ett fåtal år. Ständigt 

utsätts en bransch för yttre stimuli av olika slag, som på sätt och vis kan komma att styra 
                                                 
1 Diego Carloni, Trust AB 
2 Robert M. Grant, “Contemporary Strategy Analysis”, 5th edition, s.301 
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eller påverka branschens utveckling. Viss sådana stimuli kan komma att omstrukturera eller 

till och med ödelägga branscher långt tidigare än branschen, enligt branschlivscykeln, skall 

stagnera.3   

 

Den offentligt finansierade äldrevården i Sverige är kommunernas största kostnadspost 

med en årlig budget på 100 miljarder kronor. I takt med att demografiutvecklingen 

förändras drastiskt ökar också kostnaderna för kommuner och landsting. Allt färre skall 

försörja allt fler. Detta i kombination med allt sämre statsfinanser leder till att 

kommunernas ekonomier är hårt ansträngda och budgetunderskott är snarare regel än 

undantag.4  

 

Situationen är i längden svårhanterlig. En del politiker och forskare samt andra 

opinionsbildare menar att en ökande privatisering kan vara en utväg.5 Verksamheter som 

tidigare bedrevs av kommuner eller landsting kan i så fall istället komma att bedrivas i 

privat regi. Detta kan innebära en omstrukturering av vissa branscher som är nära kopplade 

till sjukvården och det betyder samtidigt ett flertal nya affärsmöjligheter. Produkter inom 

vården, som tidigare såldes med kommuner och landsting som kunder, kan nu istället bli 

renodlade konsumentprodukter, där inköpsbeslutet ligger hos den enskilde konsumenten.  

 

Affärsmöjligheterna uppstår då de etablerade företagen i branschen, med kommuner och 

landsting som kunder och med den särställning på marknaden som kontrollen över dessa 

kanaler medför, inte hinner med i utvecklingen med rollatorer som konsumentprodukt. Om 

och när denna kundbas minskar kommer det att medföra helt andra spelregler för de 

etablerade företagen. 

 

Man kan också dra paralleller till andra produkter. På 1970-talet var det inte många av de 

stora datortillverkarna som vände sig till den enskilde konsumenten i sin marknadsföring. 

Kunderna var stora företag, institutioner och andra organisationer. Produkten (Datorn) 

såldes till ”business markets”. På 1980-talets senare hälft genomgick branschen en 

strukturell förändring. De teknologiska landvinningar som gjordes medförde dels att datorn 

blev betydligt billigare, dels att den lämpade sig väl för annat än matematiska beräkningar 

                                                 
3 Eneroth & Malm, “Strategic Identity – Visions as catalysts for competence dynamics” 
4 Veckans Affärer, Nummer 19, 2005 
5 Karl-Erik Edh, Human Care 
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och analyser. Pc: n lanserades och den nya målgruppen som stod i fokus var privatpersoner. 

Därmed ställdes helt andra krav på utseende och funktion. Priset var man också tvungen att 

Man tvingades också att sänka priset, då privatpersoners smärtgräns var för länge sedan 

passerad. Att sälja till privatpersoner förändrade dessutom helt de krav som tidigare ställts. 

En intressant fråga blir därför om samma faktorer blir viktiga i branscher i förhållande till 

äldrevården, på så sätt som det blev i PC-branschen?  

 

Ett liknande scenario kan man skönja inom telecomindustrin och användandet av 

mobiltelefoner. Mobiltelefoner är idag, i likhet med datorer, en renodlad 

konsumentprodukt. Efter att denna strukturella förändring skett och i takt med att 

branschen blev mer mogen i båda dessa exempel, blev skal- och breddekonomier allt 

viktigare. Vanligt är då att fokus skiftar från tillväxt och produktutveckling, till pris och 

bevakande av marknadsandelar. Den omvandling och de strategier som de ledande 

företagen i branschen genomgått och genomfört har kanske många beröringspunkter med 

det förlopp som vi vill undersöka? 

 

1.2.1 Introduktion av rollatorer som produkt 
 

Rollatorer är ett handikapphjälpmedel, som idag till 99 procent är bidragsfinansierat. Det 

existerar i stort sett ingen konsumentmarknad alls. Detta innebär att patienten förskrivs en 

rollator av en kommunal förskrivare, om behov föreligger, och bekostas av kommun eller 

landsting enligt hjälpmedels- och sjukvårdslagen (HSL). Dock händer mycket inom detta 

område just nu. Gävleborgsläns landsting har nyligen skärpt kraven vid 

förskrivningsprocessen och tillhandahåller inte längre rollator till dem, som till exempel 

bara använder hjälpmedlet till promenader. Ett flertal sjukvårdshuvudmän har också slutat 

med dubbelförskrivning (dubbelförskrivning innebär att man får två rollatorer, exempelvis 

en för inomhus- respektive en för utomhusbruk) i syfte att spara pengar i 

landstingens/kommunernas budget.6 Vi utgår därför från hypotesen att det inom en 

femårsperiod kommer att bildas en betydande konsumentmarknad för rollatorer. Vi tror 

inte att försäljningen till kommun och landsting kommer att upphöra, men vid bildandet av 

en eventuell konsumentmarknad är det troligt att den kommer att minska. Företag, som 

                                                 
6 Anders Rothstein, VD, Human Care 
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idag är verksamma i branschen, kan i sådana fall tvingas att totalt revidera sina nuvarande 

försäljningsstrategier.  

 

1.2.2  Problem 
 

När man skall sälja produkter på en konsumentmarknad är det viktigt att ta reda på vem 

kunden är och hur han/hon tänker och agerar. Betydelsefullt är att kartlägga marknaden och 

dess aktörer. För att sedan nå framgång vid hård konkurrens måste strategierna anpassas till 

vad företaget behärskar. Att analysera företaget internt blir därmed en viktig del i 

framtagandet av en lyckad strategi. Man kan således tala om företagets inre och yttre 

förutsättningar som en viktig del att ta hänsyn till vid skapandet av en strategi. 

 

Inre förutsättningar 

Det är viktigt att utforska hur företaget står rustat inför den förändring som förväntas ske på 

marknaden. I det resursbaserade synsättet inom strategiområdet talar man om vikten för ett 

företag att kartlägga sina inre förmågor och kompetenser och sedan använda dessa som en 

grundsten för vidareutvecklandet av en lämplig strategi. Exempel på resurser kan vara 

finansiella, såsom stark soliditet, eller materiella, såsom tekniskt avancerad 

tillverkningsutrustning. Även immateriella resurser, som ett starkt varumärke, mänskliga 

resurser, eller exempelvis välutbildad personal åsyftas som viktiga att identifiera.7 

 

Det är därför inte bara marknaden som måste analyseras utan även företagen internt i 

branschen. Att identifiera sina styrkor och svagheter blir därmed en nyckel för att skapa en 

framgångsrik strategi. I en vidareutveckling av det resursbaserade synsättet inom 

strategiområdet läggs vikten vid de resurser och kompetenser som företaget innehar och 

som skulle kunna utgöra eller skapa konkurrensfördelar på kort eller lång sikt. Alla företag 

har olika resurser och kompetenser, vilka i sin tur är olika viktiga. Vilka av dessa resurser 

och kompetenser blir betydelsefulla när branschen genomgått den väntade 

omstruktureringen? Måste befintliga företag vidareutveckla och förändra sina nuvarande 

strategier för att anpassa sig till omstruktureringen? 

 

                                                 
7 Barney, Jay B., Bringing Managers Back In, 1996 
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Yttre förutsättningar 

För att nå framgång när förutsättningarna i branschen förändras måste företagen också 

kartlägga marknaden och dess aktörer. Det finns extern påverkan som utgör okontrollerbara 

faktorer och som företagen i branschen måste anpassa sig och ta hänsyn till. 

 

Att veta hur kunden resonerar och därigenom framgångsrikt kunna besvara dennes 

argument vid en försäljningsdiskussion samt förstå interaktionsprocessen mellan köpare 

och säljare, leder den säljande parten en bra bit på väg mot en framgångsrik försäljning. 

Det är för företaget viktigt att lära känna kunden för att veta vad denne prioriterar; pris eller 

kvalité, utseende eller funktionalitet? Man måste känna till målgruppen vid besvarandet av 

övergripande frågor som: Hur skall vi positionera våra produkter? Vilka 

försäljningskanaler skall vi använda oss av?  

 

Andra externa frågor som företag måste ställa sig är: Hur agerar konkurrenterna och vilka 

styrkor/svagheter har de? Samtidigt måste företaget beakta vilka de övriga aktörerna är och 

vilka krav eller vilken påverkan de kan utöva på branschen. De säljande företagen måste 

därför ställa sig frågor som: Hur påverkar intresseorganisationer och anhöriga 

försäljningsprocessen och branschen i sin helhet? Hur påverkas försäljningen av 

handikapphjälpmedel av andra aktörer såsom detaljister, distributörer och tillverkare?  

 

1.3 Syfte 
 

Vårt huvudsyfte med denna uppsats är att identifiera och analysera vilka resurser och 

kompetenser som är viktiga för framgång vid försäljning av handikapphjälpmedel, om de 

övergår från att vara en offentligt bidragsfinansierad produkt, till att bli en 

konsumentprodukt. För att nå vårt huvudsyfte tar vi hjälp av följande delsyften: 

 

1. Kartlägga och analysera fallföretagets omvärld och dess konkurrenssituation samt 

beskriva den svenska marknaden för rollatorer.  

 

2. Att identifiera de nyckelresurser för framgång som krävs vid försäljning av rollatorer 

idag.  
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3. Att, utifrån ett resursbaserat synsätt, analysera vilka resurser som blir viktiga vid 

försäljning av handikapphjälpmedel till en konsumentmarknad. 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Vi har i vår studie valt att använda oss huvudsakligen av ett fallföretag, som verkar inom 

handikapphjälpmedelbranschen.  Vi har enbart behandlat produktområdet rollatorer och 

inte andra hjälpmedel på handikappområdet. Anledningen är de förändringar som faktiskt 

har skett inom området och som vi redogjort för i vår problemdiskussion. Vi antar att 

rollatorer är den produkt av samtliga hjälpmedel som är först ut att bli en 

konsumentprodukt (av dem som är bidragsfinansierade). Dock menar vi att slutsatsen även 

kan komma att gälla för andra handikapphjälpmedel. Vi argumenterar vidare för detta i 

metoddelen i kapitel 2. 

 

Vi begränsar oss till den svenska marknaden och har i undersökningen behandlat ett 

svenskt företag. Anledningen till att vi har valt att studera enbart ett företag är för att vi i 

vår analys delvis kommer att utgå ifrån ett resursbaserat synsätt. Studerandet av fler företag 

skulle inte ge oss samma djup som vid studerandet av ett. 

 

Slutsatsen vi kommer fram till sträcker sig inte så långt som att utarbeta en strategi för 

någon av aktörerna inom branschen. Detta för att aktörerna inte har samma förutsättningar 

och för att vi inte ämnar ge en konsultrapport åt ett enskilt företag. Istället skall vi försöka 

identifiera viktiga nyckelfaktorer för framgång vid försäljning inom branschen för 

handikapphjälpmedel på en konsumentmarknad. 

 

Med handikapphjälpmedel menar vi i sammanhanget de materiella hjälpmedel, som är 

bidrags finansierade och på något sätt underlättar vardagen för människor med 

funktionshinder. 

 

1.5 Målgrupp 
 

Vår uppsats vänder sig till handledarna/examinatorerna, opponenter och övriga kamrater i 

vårt magisterseminarium. Vi vänder oss även till samtliga som skulle kunna tänkas 
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intressera sig för vår studie. Till denna grupp räknar vi vårt fallföretag, då det är av yttersta 

vikt för företaget att ta fram långsiktiga och hållbara strategier för den turbulenta framtid 

som eventuellt väntar. Också andra aktörer inom samma bransch dvs. branschen för 

handikapphjälpmedel, som ovanstående är en potentiell målgrupp. Vår uppsats kan även 

intressera de framtida entreprenörer som ser de möjligheter som finns i en framväxande 

bransch. Vi ser dessutom möjligheten att företag inom närbesläktade branscher, eller 

kanske rent av företag inom skilda branscher, där liknande fenomen inträffat, kan ha nytta 

av vår magisteruppsats.  
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1.6 Uppsatsens disposition 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Inledning 

 
         Metod 

 
         Analys 

 
        Empiri 

 
          Teori 

 
        Slutsats 

I vårt inledande kapitel presenterar och diskuterar vi 

uppsatsens problem samt definierar dess syfte och 

avgränsningar. Sist i kapitlet presenterar vi en disposition över 

uppsatsens kapitelindelning. 

 

I vårt teoriavsnitt behandlar vi Porters' femkraftsmodell och 

Barneys' resursbaserade synsätt samt VRIO- modellen om 

varaktiga konkurrensfördelar. Vi beskriver även Helfat & 
Peterafs teori om dynamiska resurser och kompetenslivscykeln  

 

Vi börjar med att analysera empirin utifrån Porters ”Five 

Forces Model of Competition”. Sedan analyserar vi vilka 

resurser som är viktiga med hjälp av Vrio-modellen. Därefter 

analyserar vi vårt fallföretags resurser utifrån Helfat och 

Peterafs teori om dynamiska resurser. Vi kommer även att 

implementera förändringsteori löpande i texten. 

Här redogör vi för våra slutsatser samt presenterar ett kapitel 

med råd till vårt fallföretag. Vi avslutar uppsatsen med ett 

kapitel som ger förslag till vidare forskning. 

I detta kapitel redogör vi för hur vi tagit oss an uppsatsens 

problem och syfte. Vi har valt att använda Wiedersheim-Paul 

och Erikssons resonemang vad gällande övergripande och 

handgripligt angreppssätt för att visa hur vi resonerat och 

agerat kring ämnet. Vi kommer även lyfta fram andra 

metodförfattare samt våra egna reflektioner. 

I detta kapitel sammanställer vi all information som har 

insamlats. För att förenkla för läsaren har vi valt att inleda 

med en kort beskrivning av vårt fallföretag och en 

presentation av rollatormarknaden. Därefter beskrivser vi 

marknaden och dess omvärld utförligt genom att bl a lista 

kunder, konkurrenter, övriga aktörer samt makrofaktorer. 
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2. Metod 
 
 

I detta kapitel redogör vi för hur vi tagit oss an uppsatsens problem och syfte. Vi har valt 

att använda Wiedersheim och Erikssons resonemang gällande övergripande och 

handgripligt angreppssätt för att visa hur vi resonerat och agerat kring ämnet. Vi kommer 

även att lyfta fram andra metodförfattare samt våra egna tankegångar och reflektioner. 

 

 

2.1 Övergripande angreppssätt 
 

Med hjälp av Wiedersheim och Eriksson resonemang redogör vi för hur vi har gått tillväga 

när vi undersökt, beskrivit och analyserat vårt problem och syfte. Vi kommer övergripande 

att diskutera vårt sätt att se problemet utifrån vår referensram samt resonera kring vilka 

samband som finns mellan de olika delarna av uppsatsen.   

 

2.1.1 Referensram 
 

Allmänt kan man säga att i referensramen ingår all den kunskap, de normer, fördomar, 

handlingsregler, värderingar mm, som vi som författare besitter.8 Hur vår gemensamma 

referensram har påverkat undersökningens utformning samt hur den påverkat våra 

slutsatser redogör vi närmare för i avsnitt 2.1.3. 

 

2.1.2 Perspektiv 
 

Perspektiv är en viktig del av angreppssättet. Det bestämmer inte bara vad man ser utan 

också hur man ser det. Perspektivet styr därför vårt sätt att resonera teoretiskt och 

empiriskt.9 Vårt problem utgår från att kartlägga de kritiska resurser, som behövs för 

framgång när ett företags produkter går från att ha kommuner/landsting som kunder till att 

bli en konsumentprodukt. Uppsatsen är skriven utifrån ett branschföretags 

problemperspektiv.  Eftersom människor tenderar att se saker ur just deras perspektiv är det 
                                                 
8 Wiedersheim-Paul och Eriksson, ”Att utreda och rapportera” 
9 Wiedersheim-Paul och Eriksson, ”Att utreda och rapportera” 
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viktigt att vara uppmärksam på att vi har stött på subjektiva åsikter och värderingar och 

intar därmed en kritisk hållning till dessa data. Då vårt ämne är av politiskekonomisk 

karaktär måste vi vara ännu mer uppmärksamma på subjektiva värderingar från våra 

respondenter eftersom politik och objektivitet sällan går ihop.  Dock har vi valt att ta oss an 

problemet som oberoende konsulter, då vi har ett annat perspektiv än aktörerna i branschen. 

Det medför en viss perspektivväxling, där vi kan kombinera ett perspektiv inifrån 

organisationen (intervjuer med nyckelpersoner på Human Care) med ett perspektiv utifrån 

organisationen (vi som oberoende konsulter). 

 

2.1.3 Teori 
 

Den teoretiska diskussionen styrs av den information vi behöver för att lösa vårt problem 

och uppnå vårt syfte. Vi valde därför, med utgångspunkt ur den empiri vi förväntade oss att 

få in, teorier och modeller inom strategiområdet. Vi behandlar Porters femkraftsmodell och 

strategiska grupper samt Barneys resursbaserade synsätt och VRIO- modellen om varaktiga 

konkurrensfördelar. Valet av två olika skolor och därför två olika synsätt inom 

strategiteorin grundar sig delvis på vår egen föreställning av att detta var det bästa sättet för 

att uppnå syftet. Det resursbaserade synsättet dominerar, då vi vill koncentrera oss på 

resurser och kompetenser i företaget och branschen. För att ge ett tillräckligt djup och 

bredd vill vi komplettera med en teori, som behandlar de externa faktorerna. Det senare 

förklarar därmed valet av Porter. Anledningen till att vi nöjt oss med att använda Porters 

branschanalys och inte fortsatt med de generiska strategierna är för att det är ett dynamiskt 

förlopp vi vill undersöka. Vi anser att ett resursbaserat synsätt bättre förklarar ett sådant 

skeende och har därför valt VRIO-analysen som komplement till de generiska strategierna.  

 

Eftersom vi undersöker en föränderlig miljö har vi har även valt att analysera hur resurser 

och kompetenser agerar över tiden och hur de påverkas av en förändring i branschen, något 

som Helfat & Peteraf behandlar när de förklarar dynamiska resurser och 

kompetenslivscykeln10. Målet är att genom att applicera Helfat & Peterafs teori på vårt 

empiriska material försöka besvara hur resurserna agerar efter marknadens förändring.  

                                                 
10 Helfat & Peteraf, 2003, ”The Dynamic RBV: Capability Lifecycles” , Strategic Management Journal vol. 
24, s 997-1010 
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Valet av teori styrs dessutom mycket av vår referensram eftersom den omedvetet påverkar 

oss. Man kan exempelvis diskutera hur vår tidigare samlade kunskap har spelat in i valet av 

teori. Vi har läst strategisk ledning på magisternivå och detta har påverkat arbetets 

övergripande angreppssätt. Det är ett ämnesområde som vi är bekanta med sedan tidigare 

och behärskar. Dessutom menar vi inte bara att perspektivet har påverkat vårt val av teori, 

utan också att valet av teori i sin tur har påverkat vårt perspektiv.  

 

2.1 4 Redovisning av empiri 
 

Våra första tankegångar kring hur empirin skulle kategoriseras var att vi skulle dela in 

redovisningen av primärdata för sig och redovisningen av sekundärdata för sig. Detta 

förslag förkastades senare, då vi insåg att det inte skulle ge en tillräckligt tydlig bild. Vi har 

därför valt att redovisa empirin efter hur vi har delat upp teorin. Det innebär att vi först 

presenterar de yttre faktorerna, dvs. marknaden och dess aktörer, för att sedan redogöra för 

företagets inre resurser och kompetenser. Vi har medvetet blandat primärdata med 

sekundärdata och istället sammanfört data under rubriker, såsom exempelvis 

”Konkurrenter” eller ”Övriga aktörer”. Detta för att det skulle ge ett alltför oordnat intryck 

att ha data rörande samma objekt spridd över olika kapitel. Vi har också valt att inleda 

empirikapitlet med en presentation av vårt fallföretag och dess verksamhet för att 

underlätta för läsaren. 

 

2.1.5 Genomförandet av analys 
 

Analysen inleds med en branschanalys för att skapa oss en uppfattning om branschen. 

Branschanalysen görs enligt Porters “Five Forces Model of Competition”, vilken förklaras 

mer ingående i teoriavsnittet i kapitel 3. Vi trodde från början att Porters branschanalys var 

en statisk modell, dvs. skildrande branschen vid en viss tidpunkt. Vi tänkte därför från 

början föra ett resonemang före förändringen och ett efter förändringen, med hjälp av 

Porters branschanalys eftersom det är ett dynamiskt förlopp vi vill undersöka. Vi upptäckte 

dock att Porters modell inte var statisk utan dynamisk (det är tillexempel omöjligt att skriva 

om potentiella inträdare utan att beakta framtiden) och därför gjorde vi enbart en analys 

med hjälp av Porters modell. Vi har vid analysen av Porter arbetat utifrån ett 

branschperspektiv, vilket leder till objektivitet. Vi behandlar även Porters strategiska 
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grupper. Vi valde denna teori för att på ett enkelt sätt illustrera hur etablerade aktörer inom 

rollatorbranschen positionerar sig mot varandra. 

 

Vidare fortsätter analysavsnittet med en VRIO-analys av de resurser, som anses viktiga i 

dagsläget. Detta gör vi för att se vilka resurser som kan ge upphov till eller utgöra 

konkurrensfördelar. Också VRIO-analysen förklaras i teoriavsnittet i kapitel 3. Slutligen 

applicerar vi Helfats & Peterafs teori om hur dynamiska resurser agerar över tiden. Vi 

sätter in de kritiska resurserna i kompetenslivscykeln och utläser samt förklarar på vilket 

sätt de kan bli viktiga för företaget i framtiden.  

 

2.1.6 Val av ämne 
 

Det stod redan från början klart att vi skulle skriva om sjukvård i gränslandet, dvs. 

gråzonen mellan privat och offentlig sjukvård. Att vi valde att undersöka 

rollatormarknaden berodde främst på två faktorer. Den ena faktorn var att vi kom i kontakt 

med en rapport från en kommun där de har gjort kraftiga nedskärningar av utlåningen av 

rollatorer till äldre människor. Detta gav oss en föraning om att det i framtiden skulle 

kunna växa upp en betydande konsumentmarknad vid försäljning av rollatorer. Den andra 

avgörande faktorn var när vi kom i kontakt med en entreprenör (inom 

hjälpmedelsbranschen) i Malmö, vars personliga åsikt var att det kommer att ske stora 

förändringar inom branschen. Kombinationen av de här händelserna gjorde att vi tyckte att 

det var ett högaktuellt och samtidigt utmanande ämne. 

 

2.2 Handgripligt angreppssätt 

 

2.2.1 Insamling av sekundärdata 
 

Det handgripliga angreppssättet innefattar hur man samlar in och utvärderar data. 

Sekundärdata är data som samlats in av andra forskare, institutioner osv. som vi tagit del 

av.11 Vid arbetets början hade vi föga kunskap om vårt problem och vår problemdiskussion. 

I inledningsskedet innebar det att största delen av arbetet gick ut på att söka litteratur och 

                                                 
11 Wiedersheim-Paul L & Eriksson L. T, “Att utreda och rapportera” 
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artiklar som berörde vårt ämnesområde. Vi kontaktade människor, som jobbade inom 

branschen eller nära besläktade branscher för att bredda vår bas och uppfattning om ämnet. 

Informationsinsamlingen fortsatte och vi tog del av teoriböcker, vetenskapsartiklar, 

magisteruppsatser och hade möten med våra handledare, som gav oss vägledning.  

 

Större delen av den teoretiska litteraturen är insamlad via Lunds universitet. Wiedersheim 

och Eriksson menar att det är viktigt att presentera den litteratur man har läst, även den man 

inte använder sig utav.12 Vi går därför noggrant igenom och förklarar den teorilitteratur, 

som vi har valt, då den kommer att genomsyra hela arbetet. Vi redogör även för de 

broschyrer, årsredovisningar och rapporter från företag, organisationer och statliga organ, 

som vi har varit i kontakt med. Vi har även studerat ett stort antal tidningsartiklar för att 

hålla oss a´ jour med den politiska utvecklingen. Slutligen har vi använt oss av Internet och 

Lunds universitets olika databaser. 

 

Vi kontaktade olika företag som agerar inom den berörda branschen i syfte att välja 

fallföretag. Datainsamlingen är ett, av oss styrt urval, som förändras successivt i takt med 

att vårt arbete fortskrider. Det förekommer alltid en konfrontation mellan slumpmässigt 

valda respondenter och av oss styrda val. Det är viktigt att vi som författare försöker vara 

så objektiva som möjligt. Datainsamling representerar givetvis både primär och sekundär 

data och vi kommer att fortsätta denna diskussion i kapitel 2.2.4 primärdata. 

 

2.2.2 Fallföretag 
 

Eftersom vårt huvudsyfte med uppsatsen är att identifiera viktiga nyckelresurser för 

framgång, vid försäljning av handikapphjälpmedel på en konsumentmarknad, ansåg vi det 

vara av vikt att fallföretaget hade karakteristiska drag, som var representativa för hela 

branschen. Detta för att även andra företag skall kunna dra nytta av vår uppsats och att 

uppsatsen inte skall bli för lik ett konsultuppdrag. De karakteristiska drag vi sökte efter var 

stora företag inom hjälpmedelsbranschen med en stabil omsättning och med kommuner och 

landsting som kunder. Vi fann tre företag, som föll under denna kategorisering. Vi kommer 

senare i uppsatsen att presentera samtliga. Att vi valde att studera ett företag, och inte flera, 

beror på att vår uppsats till stor del är en kvalitativ studie. Detta betyder att vi vill analysera 

                                                 
12 Ibid, s 76 
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på ett djupare plan för att då få vetskap om vilka resurser och kompetenser som är 

väsentliga. Vi har därför hållit långvariga och täta intervjuer med personal inom ett och 

samma bolag.  

 

Vi kontaktade ett antal företag inom branschen som vi ansåg kunna hjälpa oss att uppnå 

vårt syfte och som hade de karaktäristiska drag som vi sökte. De flesta företagen var 

positivt inställda och tyckte att det var ett spännande och aktuellt ämne. Till slut valde vi ett 

av företagen och det berodde till stor del på att entusiasmen och samarbetsviljan var 

mycket stor där. Vi fick även positiv respons från ledningsgruppen som utlovade intervjuer, 

vilket vi insåg skulle komma att förstärka tyngden i vår uppsats. 

 

2.2.3 Insamling av primärdata 
 

Valet av undersökningsmetod är betydelsefull vid angreppssättet och spelar en viktig roll 

vid bedömningen av primärdatans validitet. Vi kommer i detta avsnitt att förklara hur vi har 

gått tillväga vid insamlingen av primärdata och därmed ge en god beskrivning av vår 

undersökningsmetod. 

 

Då vår uppsats är av kvalitativ karaktär har vi genomfört flertalet empiriska undersökningar 

såsom intervjuer och annan faktainsamling. För att kartlägga vilka personer som skulle 

kunna komma att bli aktuella för intervju bestämde vi på ett tidigt stadium vilka företag och 

organisationer som var intressanta. De nyckelpersoner som vi har bedömt vara viktiga är i 

första hand personer på ledande befattningar vid vårt fallföretag. Vi har även intervjuat 

andra nyckelpersoner på liknande företag, myndigheter, hjälpmedelscentraler och övriga 

intresseorganisationer. Anledningen till att vi har valt att intervjua personer utanför vårt 

fallföretag är för att minimera risken att få ensidig och subjektiv information. För att öka 

objektiviteten har vi bland annat besökt hjälpmedelscentraler. Detta har vi gjort för att bilda 

oss en uppfattning i sanningshalten från våra respondenter. Här har vi jämfört modeller, 

priser, funktionalitet samt pratat med oberoende experter inom området. Eftersom vi 

undersöker en förändring som till stor del har politiska orsaker, bedömde kändes det 

värdefullt att även innefatta personer med politisk inblick i fenomenet. De personer som 

jobbar på vårt fallföretag bedömdes av förklarliga skäl som mest intressanta och här har vi 

också gjort de mest djupgående intervjuerna. Vi har koncentrerat djupintervjuerna till 
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personer på ledande befattningar eftersom vårt problemområde är av strategisk karaktär. Vi 

strävat efter att göra förfrågningar om intervjuer till så många som möjligt för att kunna 

välja objektivt bland våra respondenter. 

 

2.2.4 Tillvägagångssätt vid intervjutillfällena 
 

Det första steget var att formulera alla frågor som vi ville ha svar på (se bilaga 1 för frågor). 

Efter hand som vi fick mer information kompletterades och uppdaterades frågemallen. 

Vissa frågor ströks för att ge plats för nya. Inför de kommande intervjutillfällen tog vi 

kontakt med de personer som vi ansåg vara betydelsefulla för vår uppsats. Vi hade för 

avsikt att bygga upp ett relevant kontaktnät samt skapa ett intresse för att senare kunna 

genomföra en eller flera intervjuer. Vi valde att inte skicka frågorna till respondenterna i 

förväg eftersom vi antog att detta kunde leda till uppgjorda svar. Inför varje intervju valde 

vi ut de frågor som vi tyckte var lämpliga att ställa till varje enskild respondent beroende på 

hans position och uppskattade kunskap i ämnet. Under intervjuernas gång kunde det 

däremot hända att vi gick ifrån frågeformuläret och istället ledde in på andra frågor, som 

visade sig vara av intresse för oss. Vi anpassade därmed inte intervjun efter frågorna utan 

frågorna efter intervjun. Tanken med att i förväg välja ut och förbereda frågor var alltså 

inte att standardisera intervjuerna utan var enbart ett sätt att konkretisera ett hjälpmedel för 

oss själva.13  

 

Vårt mål var att göra ”face-to-face” intervjuer i så stor utsträckning som möjligt, I en del 

fall fick göra kompletterande telefonintervjuer då vissa personer med ledande befattning 

hade ont om tid att avsätta. Det var enligt god sed alltid vi som sökte upp intervjuobjektet, 

vid muntliga intervjuer och intervjun skedde alltid på dennes arbetsplats.14 För att få en god 

inblick i vilket inflytande våra respondenter hade började vi samtliga intervjuer, personliga 

såväl som på telefon, med att respondenten fick berätta om sig själv sina arbetsuppgifter. 

Detta gav oss bra kännedom om materialets validitet. 

 

Efter denna inledning, och uppmjukning, började vi ställa de frågor, som vi formuerat med 

hjälp av teorilitteratur insamlat sekundärmaterial. Vi använde oss i huvudsak av frågor som 

                                                 
13 Svenning, Conny, Metod boken (1997), s. 106 f 
14 ang. god sed, Svenning, Conny, Metod boken (1998), s. 113 
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krävde uttömmande och resonerande svar, dvs. vi undvek ja-och-nej frågor. Ett ytterliggare 

kriterium som vi hade att förhålla oss till var att frågorna huvudsakligen skulle beröra vårt 

syfte med arbetet. Det visade sig att våra respondenter var väl insatta och svarade 

uttömmande och tillfredställande. Vi valde att inte banda intervjuerna eftersom det kan ha 

en förstelnande effekt på respondenten, dvs. att denne känner obehag och blir restriktiv i 

sina svar. Istället såg vi till att samtliga författare alltid var närvarande samt förde 

anteckningar. Detta resulterade i att vi efter intervjun kunde sätta oss ner, gå igenom vad 

som sagts och fylla igen varandras luckor. Även om vi själva använde oss av 

standardiserade frågemallar använde vi dem inte vid intervjuerna eftersom de kan ha 

negativ effekt. Man talar bland annat om intervjuareffekt dvs. ett redan uppgjort svar som 

passar respondenten bäst.15 

 

Telefonintervjuerna var lika utförliga som de personliga intervjuerna och frågorna 

utformade på samma sätt. Dock uppkom inte samma personliga kontakt vid 

telefonintervjuerna som vid en personlig intervju. Därför kan man utgå ifrån att 

telefonintervjuade personer är något mer restriktiva i sina svar. Dock känner vi att 

telefonintervjuerna var fruktsamma och gav en god bild av situationen. Vid våra 

djupintervjuer med personer i ledande befattningar utfördes alltid personintervjuer. 

 

2.2.5 Uppsatsens validitet och reliabilitet 
 

Eftersom vi har valt den kvalitativa fallstudien som vår huvudsakliga metod väger kravet 

på validitet något högre än kravet på reliabilitet. Kraven på tillförlitlighet gäller i lika stor 

utsträckning för kvantitativa som för kvalitativa metoder men däremot kan man 

säkerhetsställa tillförlitligheten på olika sätt. Skillnaden dem emellan är att de olika 

undersökningsförfaranden ger olika mätfel som påverkar noggrannheten i studien. Den 

kvalitativa undersökningens metoden för med sig problem som till exempel felaktiga 

stickprov, intervjuareffekter, standardiseringsproblem i intervjusituationer och olika 

tolkningsproblem.16 Vid kvantitativa metoder kan statistiska mätfel uppstå genom att ett 

icke rättvist slumpmässigt urval har gjorts? Eftersom vår studie väsentligen bygger på 

kvalitativa intervjuer måste vi vara kritiska mot objektiviteten i informationen vi har fått ta 

                                                 
15 Andersen Heine, Vetenskapsteori och metodlära, (1994) s 86 
16 Svenning, Conny, Metod boken (1997), s. 65 
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del av. Intervjuobjektets uppgifter färgas alltid av dennes tidigare erfarenheter, åsikter och 

tankar. Det är upp till oss att kritiskt granska dessa uppgifter. Våra egna observationer har 

varit ett försök att höja uppsatsens reliabilitet och vi har därför i så stor utsträckning som 

möjligt besökt hjälpmedelscentraler, tittat på olika modeller av rollatorer och på övriga sätt 

försökt få en ”känsla” för aspekter, som är viktiga för vår slutsats samt arbetets karaktär. 

Dessa oberoende källor har bidragit till att vi kritsikt har kunnat kontrollera och stödja eller 

avfärda den information, som vi har fått av våra respondenter. Ett exempel på detta är att vi 

i kapitel 4.2.4 kritiskt har granskat det material om konkurrenternas strategier (baserat på 

intervjuer med Jan Löfving) genom att jämföra sanningshalten med andra källor. Vi har 

försökt genomsyra arbetet med detta tänkande i så stor utsträckning som möjligt. 

 

För att vårt arbete skall kunna nå en hög validitet krävs det att vi verkligen mäter det som 

vi avser att mäta. Vill vi alltså undersöka hur vårt fallföretag bäst kan bemöta förändringar 

på rollatormarknaden och vår utredning syftar att ge besked om det. I början av detta arbete 

samlade vi in så mycket data som möjligt kring ämnet vilket resulterade i ett brett 

informationsunderlag. Först när vi hade detta breda underlag att arbeta med filtrerade vi 

bort den information som vi ansåg vara överflödig. Filtreringen skedde stegvis, varpå 

materialet hela tiden krympte samtidigt som vi kunde vara säkra på att det som återstod 

verkligen var relevant för vårt arbete och dess syfte. Bara för att en uppsats uppfyller kravet 

på reliabilitet betyder det inte att giltigheten, alltså validiteten stämmer. 17 Ett exempel på 

detta är att två personer på två olika företag kan ge samma svar på samma fråga men ändå 

tala för sin egen vinnings skull. Det är mycket svårt att åtgärda detta fel men genom att 

göra många av varandra oberoende intervjuer och analysera materialet kommer man en bit 

på vägen. För att gå närmare in på vår uppsats reliabilitet och validitet har vi i följande 

kapitel formulerat vår egen källkritik 

 

2.2.6 Källkritik 
 

Vi har regelbundet samlat in och bedömt mycket material under uppsatsen gång. I detta 

avsnitt vill vi ge läsaren en chans att bedöma tillförlitligheten i vårt resultat. Därför gör vi 

en kritisk och så objektiv granskning som möjligt av det redovisade materialet dvs. den 

litteratur vi använt samt de intervjuer vi genomfört. 

                                                 
17Andersen Heine, Vetenskapsteori och metodlära, (1994) s 92   
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Sekundärdata: Vid bedömningen av sekundärdata har vi utgått från de tre källkritiska 

kriterier som Wiedersheim-Paul och Eriksson tar upp. 18 

 

Samtidskrav: Vi har hela tiden ansträngt oss för att hitta så aktuell litteratur som möjligt. 

Litteraturen är till största del skriven i början på 2000-talet, alternativt i slutet på 1990-talet. 

Sekundärdata från årsredovisningar är av 2003- och 2004 års årgång. I de fall vi har använt 

oss av äldre data har vi varit noggranna med att kontrollera materialet. 

 

Tendenskritik: Vissa författare, beroende på syftet med det publicerade materialet, vinklar 

sitt resonemang. Detta kan påstötas i synnerhet i material från branschorganisationer eller 

politiska organisationer. Tendens i en källa innebär dock inte alltid att den blir ointressant. 

Hittar man två källor med motsatt tendens kan dessa användas för att balansera varandra 

och för att ge en mer nyanserad bild. Vi har därför medvetet vänt oss till olika 

intresseorganisationer och institutioner, som kan tänkas ge oss olika bilder av försäljningen 

av rollatorer i framtiden. Vi har varit medvetna om tendensen i källorna vid tolkningen av 

sekundärdata och har därför strävat efter att inta en så neutral ställning som möjligt. Genom 

att hela tiden ifrågasätta och undersöka författarens syfte med materialet anser vi oss ha 

nått kraven för rättvisande tendenskritik. Vår uppsats är även en akademisk uppsats och 

slutsatsen har inget annat värde för oss än rent utbildningsmässigt. Vi har därför ingen 

anledning att manipulera resultatet.19  

 

Beroendekritik: Vi menar att det inom vårt problemområde finns ett brett urval av litteratur 

och att vi därmed inte blivit beroende av en enskild författares subjektiva åsikter. 

 

Primärdata: En nackdel med personliga intervjuer är risken för att en intervjuareffekt kan 

förekomma. 20 Med intervjuareffekt menas att intervjuaren/intervjuarna påverkar 

respondenten genom att ställa frågor av ledande karaktär. Vi menar att det troligen inte 

förekommit någon intervjuareffekt. Våra intervjuer har kännetecknats av en diskussion med 

respondenten. Vidare har vi haft öppna övergripande frågor från en frågemall med punkter 

över de områden vi vill behandla. Just därför kunde respondenten tala fritt om ämnet utan 

                                                 
18 Widersheim-Paul, Finn och Eriksson, Lars, Att utreda, forska och rapportera (1991),  
19 Widersheim-Paul, Finn och Eriksson, Lars, Att utreda, forska och rapportera (1991) 
20 Ibid. 
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att riskera att bli för snäv eller styrd av oss som intervjuare. Vi har under arbetets gång varit 

noga med att föra anteckningar och att skriva ner frågor och svar från intervjuerna. Därmed 

har vi reducerat risken för feltolkningar och sviktande minne och har på så sätt uppnått 

samtidskravet. Däremot kan det vara värt att påpeka att den färdiga texten ofta skrevs en tid 

efter själva intervjun utfördes, vilket ökar risken för feltolkningar.21 

 

Det finns alltid en viss risk att svaren blir av sämre kvalitet om frågorna inte översänds i 

förväg.22 Vi har dock i merparten av våra intervjuer valt att inte göra det, då de 

diskussioner vi skulle föra var av så övergripande karaktär att personer som arbetar med 

dessa frågor dagligen inte skulle ha några problem med att besvara frågorna. Som tidigare 

nämnts kan även objektiviteten minska när respondenterna har tid på sig att förbereda svar. 

En fråga som man alltid måste ställa sig vid bearbetningen av den information man 

delgivits via en intervju är vilket egenintresse uppgiftslämnaren har. Tendenskritik gäller 

för primärdata likväl som för sekundärdata.23 Då vi hela tiden har varit medvetna och 

ifrågasättande anser vi att våra egna slutsatser inte har färgats av partisk information.  

 

Då vi avser att studera vad som kommer att ske på rollatormarknaden har vi valt att 

intervjua personer med insikt och kunskap om framtiden. Detta är personer sätt jobbar med 

eller på något annat sätt berörs av handikappshjälpmedel. Det är dagens arbetande 

befolkning som är framtidens kunder/brukare.  De som inte använder en rollator har inte 

börjat fundera i banor om vilka kriterier de kommer att ställa på en rollator i framtiden. Vi 

kommer därför inte att genomföra en konsumentundersökning. Att genomföra en 

konsumentundersökning på dagens användare ser vi inte heller som relevant, då de inte 

reflekterar över sina rollatorer eftersom de får den tilldelad. Vi kommer istället att 

koncentrera oss på att intervjua de experter som jobbar inom branschen och kan tänkas ha 

den specialkunskap som behövs för att göra prognoser om framtiden. 

 

Vi har valt att presentera våra respondenter löpande i texten i form av fotnoter. 

Anledningen till att vi inte presenterar dem i en lättöverskådlig tabell är för att ville att den 

inte skulle bli alltför komplicerad eftersom att vi har ett så pass stort antal intervjutillfällen.  

                                                 
21 Widersheim-Paul, Finn och Eriksson, Lars, Att utreda, forska och rapportera (1991) 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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3. Teori 
 
 

I kapitel 3 kommer vi att beskriva de teorier som är relevanta och värdefulla för uppsatsens 

ändamål. Vi behandlar Porters femkraftsmodell och strategiska grupper, Barneys' 

perspektiv på det resursbaserade synsättet samt VRIO- modellen om varaktiga 

konkurrensfördelar. Vi beskriver även Helfat & Peterafs teori om dynamiska resurser och 

kompetenslivscykeln. Se även avsnitt 2.1.3 för motivering av val av teori.  

 

3.1 Branschteori – Michael Porter 
 

Ett bra hjälpmedel för att få en översikt av en bransch är Porters ”Five Forces Model of 

Competition”. Den åskådliggör fem olika konkurrenskrafter som ett företag måste känna 

till för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Modellen visar vilka konkurrenter som 

finns i branschen, vem kunden är, leverantörer, potentiella etablerare samt eventuella 

substitut.24 

 

Utgångspunkten i Porters argument är att företagen hela tiden försöker uppnå 

konkurrensfördelar. De fördelar som företagen strävar efter skapas genom försök av att 

positionera sig i förhållande till andra aktörer inom samma bransch. För att skapa 

konkurrensfördelar gäller det att inte bara behandla de interna faktorerna i företaget. De 

externa förhållandena är minst lika viktiga när det gäller att skaffa sig konkurrensfördelar. 

Ett företag måste därför utgå från en analys av förhållandet mellan branschens 

huvudaktörer. Företag måste ständigt hålla sig uppdaterade om vad som sker inom 

branschen den verkar i.25 

 

För att få en överskådlig bild av de fem konkurrenskrafterna bifogar vi nedan en modell 

som visar hur de fem krafterna verkar.  

                                                 
24 Nygaard & Bengtsson, Strategizing, 2002 
25 Robert M. Grant, “Contemporary Strategy Analysis”, 5th edition s.73-88 
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         Stordriftsfördelar 

         Produktdifferentiering  

         Kapitalbehov 

          

 

 

 

 

 

Förändrad information                      

Få substitut  

            

Förändrad köparmakt  

         Förändrad information 

            

   Nya produkter  

   Förbättrade priser 

 

 

Figur 1. Porters ”five forces” (Porter, E. Michael, Konkurrensstrategi, 1980, sid. 26-50) 

 

3.1.1 Branschen och dess konkurrensintensitet  
 

I mitten av modellen finns branschen som den ser ut idag. Vilka är konkurrenterna på 

marknaden? Vilket inflytande har de på det egna företaget? Intensiteten i branschen 

påverkar prisutvecklingen, viljan eller pressen till produktutveckling. Om en konkurrent 

gör en förändring kommer övriga aktörer svara på hotet på ett eller annat sätt. 

Konkurrensintensiteten är hög i branschen om kunderna har låga byteskostnader. Det är 

enkelt att byta till andra likartade produkter eftersom det finns många olika aktörer. De 

flesta företag strävar efter att få så lojala kunder som möjligt. För att få lojala kunder krävs 

det att kunderna uppvaktas kontinuerligt eller att kunden får differentierade lösningar. 

Konkurrensen i branschen blir då inte lika hög.26 

                                                 
26 Robert M. Grant, “Contemporary Strategy Analysis 2005”, 5th edition s.73-88 
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3.1.2 Potentiella inträdare 
 

En andra kraft som Porters modell ovan visar är hotet från nya aktörer på marknaden. 

Beroende på en del faktorer/barriärer är hotet olika stort i olika branscher, då det är 

branschens inträdesbarriärer som avgör. Om en befintlig bransch har uppnått stora 

skalfördelar är det svårare för nya aktörer att äntra marknaden. Den nya aktören måste då 

antingen göra enorma satsningar för att uppnå samma skalfördelar som de redan etablerade 

företagen har eller göra mindre satsningar (dock med konsekvensen högre kostnader per 

enhet).27 

 

Idag existerande företag har redan en kundgrupp eller en kundkrets. Om dessa företag har 

differentierade produkter eller tjänster ger det mer lojala kunder eftersom de har höga 

byteskostnader. Är byteskostnaderna låga är kunden inte lika lojal mot företaget som de 

hade varit om byteskostnaderna varit höga. Kundlojalitet idag försvårar inträde på 

marknaden för nya aktörer. Andra kostnadsfördelar som de existerande företagen har är 

erfarenhet, kunskap och inlärning som de fått för att de agerat på marknaden länge. Detta är 

kostnadsfördelar som inte går att köpa för pengar av ett nystartat företag.28 

 

Ytterligare kostnader hos företag är investeringskostnader för att starta upp sin verksamhet. 

Detta är ett hinder för nya etablerare som vill slå sig in på en ny marknad. Det krävs ett 

stort kapital för att kunna finansiera produktutveckling, maskiner, lokaler, reklamkostnader 

och personal. Om det redan finns starka aktörer på marknaden måste inträdare satsa ännu 

mer pengar än om de försökte slå sig in i en bransch där det var många svaga aktörer.29  

 

3.1.3 Kunder/Köpare 
 

Köparnas struktur och förhandlingsstyrka inom en bransch beror i huvudsak på två 

faktorer. Den ena är priskänslighet och den andra är kundens relativa förhandlingsstyrka. 

Det är inte alls säkert att det är den slutliga användaren, slutkonsumenten, som är kund eller 

köpare till det säljande företaget. Kunder kan även vara återförsäljare eller tillverkare som 

behöver biprodukter från andra i sin produktion, så kallade ”input markets”. Om varan eller 

                                                 
27 Ibid. 
28 Michael E. Porter, Konkurrensstrategi, 1993, s 66 
29 ibid 
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tjänsten riktar sig direkt till slutkonsument kallas det ”output markets”. Kundernas 

förhandlingsstyrka i en bransch beror på hur intensiv konkurrensen är i branschen och hur 

kunderna ser ut. Om en marknad präglas av ett fåtal stora kunder, som köper stora 

kvantiteter blir konkurrensen i branschen bland de säljande företagen hårdare. Speciellt om 

det är många aktörer som säljer likartade produkter. Det är då lätt för köparen att hota med 

att byta leverantör om denne inte får igenom sina krav, dvs. byteskostnaderna för kunden är 

små. Genom bakåtriktad vertikal integration kan köparnas förhandlingsmakt stärkas 

ytterligare.  

 

Priskänsligheten för kunderna bestäms av hur stor del produktkostnaden utgör i förhållande 

till den totala kostnaden för företaget. Ett exempel där denna kostnad är huvudkostnaden i 

tillverkningsprocessen är i dryckesbranschen. Där är burken som drycken skall hällas i den 

stora kostnaden. Om produkten inte är tillräckligt differentierad för kunden och om 

byteskostnaderna inte är för stora byter kunden lättare leverantör till förmån för ett lägre 

pris.30 

 

3.1.4 Leverantörer 

 

Under denna rubrik i Porters modell är det företaget som är kund. Denna punkt är därför lik 

ovanstående rubrik där företaget eftersträvar liknande variabler, som deras kunder vill 

uppnå. Leverantörernas förhandlingsstyrka beror på hur marknaden ser ut. Om deras 

kunder har god information om pris, kvalitet och liknande produkter är leverantörens 

förhandlingsstyrka svag. Om det är lätt för kunden att byta leverantör, dvs. de har låga 

byteskostnader kommer kunden att göra det. Om produkten samtidigt inte är speciellt 

differentierad är incitamenten till att byta leverantör ännu större.31 Man kan säga att ju 

enklare produkten är desto mer avgörande blir priset. 

 

 

 

                                                 
30  Robert M. Grant, “Contemporary Strategy Analysis”, 5th edition s.73-88 
31 Ibid 
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3.1.5 Substitut 
 

Den sista av de fem konkurrenskrafterna Porter tittar på är vilka substitut som finns i 

branschen. Substitut betyder ersättning för en befintlig vara eller tjänst.32 När substituten 

skall identifieras utgår man utifrån köparens perspektiv. Där undersöks vilka direkta samt 

indirekta funktioner produkten har för köparen. Tillgången på substituerbara produkter 

påverkar kundens vilja att betala ett visst pris. Kvaliteten i förhållande till priset och nyttan 

är vad man analyserar hos de eventuella substituten.33 Substitut kan även sätta upp 

standarder inom en bransch både när det gäller pris och kvalitet. Därför är utvecklingen 

mellan bra substitut lika viktig som utvecklingen av produkter inom samma bransch. Detta 

leder till förbättringar inom till exempel produktutveckling, vilket i sin tur kan leda till att 

kvalitén höjs och priset sjunker.34 

 

3.1.6 Statsmakternas inflytande   
 

Ingen branschanalys är fullständig utan en analys av det politiska klimatet och dess 

påverkan. Denna påverkan är i många branscher väldigt stark och det är därför viktigt att 

alltid göra en analys över statsmakternas inflytande. I många fall är staten inblandad i olika 

verksamheter som har inflytande i de privata företagen. Som exempel kan nämnas 

regeringens kontroll över systembolagets upphandling av alkohol från privata leverantörer. 

Kommuner och landsting spelar alltså en avgörande roll som köpare av produkter för 

många privata leverantörer. Många gånger bestäms inköpen, som kommuner och landsting 

gör snarare av politiska beslut än av ekonomiska och rationella. Den sittande regeringen 

kan påverka läget i en bransch genom politiska beslut. Det kan vara genom substitut, 

regleringar, subventioner, skatter eller andra åtgärder.35 Andra politiska beslut som inverkar 

på en bransch kan vara politiska påtryckningar som innefattar miljökrav.  

 

                                                 
32 Porter, E. Michael, Konkurrensstrategi, 1980, sid. 43 
33 Robert M. Grant, “Contemporary Strategy Analysis”, 5th edition s.73-88 
34 Nygaard & Bengtsson, Strategizing, 2002 
35 Michael E. Porter, Konkurrensstrategi, 1980 s 47-48 
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3.1.7 Strategiska grupper 
 
En strategisk grupp utgör olika företag, som verkar inom samma bransch, som följer 

varandra och har liknande strategier. Om alla företag inom en bransch har exakt samma 

strategier skulle de bilda en strategisk grupp. Strategiska grupper förekommer på grund av 

en mängd skäl men oftast liknar de varandra för att de verkar inom samma bransch, har 

samma marknadsandel, produkter, mål och strategier. Porter har utvecklat strategiska 

gruppkartor där han på ett tvådimensionellt plan med fyra axlar positionerar företag inom 

samma bransch mot varandra. Man kan sedan utläsa, genom företagens position på kartan 

vilken strategi de använder sig av.36 Strategiska grupper är också enligt Porter fast knutna 

till vilka etableringshinder det finns i branschen. Med etableringshinder menas de 

branschegenskaper som finns och avskräcker potentiella inträdare för att ta sig in. Porter 

talar om sju stycken etableringshinder: stordriftsfördelar, produktdifferentiering, 

kapitalbehov, byteskostnader, distributionskanaler, kostnadsnackdelar och lagstiftning. De 

strategier som de etablerade aktörerna har anknytning med de etableringshinder som 

finns.37  

 

3.2 Resursbaserat synsätt – Jay Barney 
 

Ett företag består enligt Barney av fyra resurser: finansiella, fysiska, personliga och 

organisatoriska. Dessa resurser används i företag för att utveckla, tillverka och leverera 

varor och tjänster. Resurserna man utgår ifrån används sedan i en VRIO-analys. VRIO-

analysen syftar till att identifiera företagets unika styrkor för att sedan mäta huruvida en 

resurs kan vara till grund för en varaktig konkurrensfördel. Man utgår i modellen från att 

resurser är ojämnt fördelade mellan konkurrerande företag inom en och samma bransch. 

För att företag skall kunna uppnå varaktiga konkurrensfördelar krävs det att resurserna, 

ovan nämnda, är värdefulla, originella, svåra att kopiera och att organisationen har 

kapacitet att kunna utnyttja resurserna på bästa sätt (VRIO: valuable, rare, imitability, 

organization). Nedan förklaras mer ingående vad varje resurs innebär.38 

 

                                                 
36 Michael E. Porter, Konkurrensstrategi, 1993, s 138-140 
37 Ibid.  
38 Barney, Jay B., “Bringing Managers Back In”, 1996 
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Finansiella resurser: Utgörs av de ekonomiska resurser som står förklarade i ett företags 

balans- och resultaträkning. Resurserna kan vara tillgångar, kostnader, intäkter och utgifter. 

Den finansiella styrkan ligger till grund för ett företags framtida investeringsmöjligheter. 

Dessa poster utgör de finansiella resurserna i företaget.39 

 

Fysiska resurser: De fysiska resurserna i ett företag består av de materiella ting som 

används vid framställningen av produkter. Det är maskiner, tillverkningsanläggningar och 

övriga byggnader där operativ personal arbetar. Även innehållet i byggnaderna tillhör de 

fysiska resurserna, såsom datorer och övriga inventarier.40 

 

Mänskliga resurser: Som namnet antyder är de mänskliga resurserna kopplade till de 

individer som jobbar på företaget. I många fall är detta en betydelsefull resurs. En individs 

kompetens, inlärningsförmåga och motivation har stor betydelse för utvecklingen på 

företaget. Andra mänskliga resurser kan vara personalens förmåga att kommunicera, 

anpassa sig efter rådande omständigheter samt lösa problem och arbeta i lag.41 

 

Organisatoriska/immateriella resurser: Detta är de resurser som finns kvar på företaget när 

personalen har gått hem. Dessa resurser kan vara svåra att urskilja och definiera. Det kan 

vara IT-system, patent, varumärken, kundrelationer och ”know-how”. Varumärket visar för 

kunderna vilken målgrupp man riktar sig till och här spelar priset en stor roll. Kulturen 

inom organisationen är ytterligare en immateriell resurs som är av stor vikt för hur ett 

företag lyckas kombinera sina resurser på.42 

 

3.2.1 VRIO-analys 
 

Barney har utvecklat en modell som undersöker hur värdefulla resurserna är. För att en 

resurs skall vara värdefull måste den gå igenom fyra steg och få ett jakande svar under 

varje steg. Först då uppfylls kraven för ”sustained competitive advantage” dvs. varaktig 

konkurrensfördel. Stegen som skall gås igenom presenteras nedan och förklaras sedan mer 

ingående: 

                                                 
39 Ibid. 
40 Barney, Jay B., Bringing Managers Back In, 1996 
41 Barney, Jay B., Bringing Managers Back In, 1996 
42 Ibid. 
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Är resursen: 

Värdefull Sällsynt Svår att imitera Effektivt organiserad Fördel 

 

Nej  --  --   Nej   Nackdel 

Ja  Nej  --   --   Jämlikhet 

Ja  Ja  Nej   --   Tillfällig fördel 

Ja  Ja  Ja   Ja   Bevarad fördel 

 

Figur 2: Barney, Jay B., Bringing Managers Back In, 1996 s 67 

 

V – Värdefull (Valuable) 

Första frågan som ställs i en VRIO-analys är om resursen som undersöks är värdefull för 

företaget. Är svaret nekande på denna fråga är det en resurs som inte behöver prioriteras i 

första hand. Resursen kanske kan komma till användning vid en annan tidpunkt. Genom att 

svara på frågan om värde linkar företagen samman analyser av de organisatoriska 

resurserna och kompetenserna med analyser av omgivningens hot och möjligheter. Ett 

företags resurser är inte värdefulla i ett vakuum, utan först när möjligheterna kan utvecklas 

och/eller när resursen kan neutralisera eller undanröja hot. Är svaret på frågan om värde 

jakande, skall man fortsätta att undersöka resursen i nästa steg i VRIO-analysen.43 

 

R - Sällsynt (Rare) 

Nästa fråga att besvara är om resursen är sällsynt. Man jämför då resursen med andra 

konkurrerande företag som har liknande eller samma resurs. Har man kommit till steg två i 

analysen innebär det att resursen är värdefull för företaget. Är det då många konkurrerande 

företag som har liknande eller samma resurs blir den inte sällsynt. Resursen är inte särskilt 

konkurrenskraftig vilket innebär ett jämviktsförhållande till övriga aktörer i branschen. Om 

företaget kommer fram till att resursen är värdefull och sällsynt går man vidare till steg 

nummer tre.44 

 

  

 

                                                 
43 Barney, Jay B., Bringing Managers Back In, 1996 
44 Ibid. 
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I – Imiterbar (Imitability) 

Ett företag som kan producera värdefulla och sällsynta resurser kan temporärt uppnå 

konkurrensfördelar till dess att konkurrenterna kopierar företagets koncept. Den tredje 

frågan i Barneys analys handlar därför om hur lätt en resurs är att imitera eller kopiera. 

Företag bör ställa sig frågan om det rent ekonomiskt är någon idé för ett utomstående 

företag, att imitera och lämna sina traditionella styrkor bara för att kopiera ett 

framgångskoncept. Det kan också finnas resurser, som är billiga och enkla att imitera. Om 

så är fallet kan konkurrenter lätt ta efter och uppnå samma fördelar, som det ledande 

företaget gjort på en relativt kort tid.45 

 

O– Organiserad (Organization) 

Först när resursen är värdefull, sällsynt och svår att imitera kan varaktig konkurrensfördel 

uppnås. Det krävs dock även att organisationen inom företaget är tillräckligt kvalificerad 

för att kunna hantera och genomföra förändringar. I slutändan är det personalens 

kompetens och förmåga att samarbeta, som spelar en avgörande roll för att förändringar 

sker.46 

 

3.3 Kompetenslivscykeln - en dynamisk resursbaserad teori 
 

Kompetenslivscykelteorin är en vidareutveckling av den resursbaserade teorin. Som vi 

nämnt i föregående teoriavsnitt behandlar den resursbaserade teorin vilka resurser som är 

viktiga för ett företag. Det kan vara finansiella, mänskliga, materiella och immateriella.47  

Teece, Pisano och Shuen vidareutvecklar i sin tur den resursbaserade teorin så att den 

kommer att behandla resurser och kompetenser över tiden. Deras forskning inom 

resursbaserad teori behandlar dynamiska kompetenser och hur de påverkar förändringar i 

en organisation. De studerar hur företag lyckas bygga, integrera och utveckla inre och yttre 

kompetenser för att svara på de snabba förändringar som sker i dagens dynamiska värld.48 

 

Helfat och Peteraf vidareutvecklade sedan Teece, Pisano och Shuens teori genom att titta 

på evolutionen av resurser och kompetenser, dvs. de undersökte organisationers resurser 

                                                 
45 Ibid. 
46 ibid. 
47 Barney, Jay B., Bringing Managers Back In, 1996 
48 Dynamic Capabilities and Strategic Management, Teece, Pisano and Shuen,1997 
    Strategic Management Journal, 2003  , 24th edition 
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och kompetenser i en livscykel. Livscykeln beskriver de steg som ett företag eller en 

bransch normalt genomgår, från start till nedgång.49 Precis som i den resursbaserade teorin 

är kompetenslivscykeln ett forskningsområde inom strategisk ledning och 

organisationsteori. Detta angreppssätt linkar ihop olika delar av den resursbaserade teorin, 

så som kunskaps- och rutinbaserade resurser med ett tidsperspektiv som presenteras i en 

livscykel.50 En stor skillnad mellan produkt- och kompetenslivscykeln är att den senare kan 

sträcka sig över en oöverskådlig och föränderlig tid.51 

 

 
 

Figur 3: Produktlivscykeln, Robert M. Grant, “Contemporary Strategy Analysis”, 2005 

Figur 4: Figuren beskriver de tre första stadierna i kompetenslivscykeln. 

 

De resurser och kompetenser som ett företag eller en organisation besitter kommer att 

förändras över tiden på grund av yttre och inre stimuli. Det är resurserna och 

kompetenserna i denna förändring som Helfat och Peteraf studerat.52 Livscykeln börjar 

med tre steg, som alla kompetenser inom ett företag måste gå igenom. Det första steget är 

startfasen, där Helfat och Peteraf beskriver det som ett stadium, där en grupp människor 

samlas på en plats för att lösa ett gemensamt problem. Steg nummer två i livscykeln är 

utveckling. Alla grupper och organisationer utvecklas och lär sig. Denna utveckling består 

av att man tar till sig lärandet och skapar rutiner, som förenklar vissa åtgärder.53 Det tredje 

steget som är det sista innan kompetenserna förgrenar sig är mognadsstadiet. Här utvecklas 

rutiner till ett organisatoriskt minne, som sparas i organisationen. Ett bra exempel på 

organisatoriskt minne är att WalMart har en standardiserad lösning för logistik vid 

                                                 
49Robert M. Grant, “Contemporary Strategy Analysis”, 2005  
50 ibid 
51 ibid 
52 ibid 
53 ibid 



 36

nyetableringar. Oavsett var de nyetablerar sig skall logistiken samordnas efter en given 

plan. Detta leder mycket snabbare till effektivitet och lönsamhet än om de enskilda 

varuhusen hade varit tvungna att utveckla sina egna lösningar.54 När en organisation har 

nått mognadsstadiet kommer den till ett vägskäl, med sex olika utfallsvägar, som 

författarna kallar förgreningar. Kompetensförgreningar uppstår när en yttre händelse får en 

tillräckligt stark påverkan på företagets framtid. Dessa faktorer kan vara av inre och yttre 

karaktär. Yttre faktorer kan vara förändringar i efterfrågan, nya politiska beslut, 

prisökningar i material eller tekniska innovationer. Inre förändringar kan vara ett VD-byte 

eller interna stridigheter. Hur stor påverkan blir beror på hur företaget står rustat för 

förändringarna, kort sagt vilka resurser och kompetenser företaget besitter. Helfat och 

Peteraf menar att chefernas förmåga att hantera förändringar är en avgörande faktor. Som 

ett exempel kan nämnas vad cheferna på ett flygbolag gör vid en oljeprishöjning. De sker 

en yttre icke kontrollerbar förändring, som höjer bränslepriserna, vilket i sin tur får stora 

konsekvenser för flygbolagets kostnader. Skall man köpa nya bränslesnåla flygplan, 

avreglera eller inte göra någonting? Oavsett vilket beslut som fattas kommer det att 

innebära stora konsekvenser för de berörda företagen. Modellen nedan är tänkt att förenkla 

de olika utfallsvägar ett företag kan välja mellan vid en yttre icke kontrollerbar händelse. 

 

 

 
Figur 5: Kompetenslivscykelns förgreningar. 

 

                                                 
54 ibid 
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Författarna menar att det vid en yttre förändring finns sex olika standardiserade vägar som 

ett företag kan välja/tvingas gå. De olika förgreningarna är förnyelse, omgruppering, 

kombination, kopiering, avveckling samt avslutning. Vilken väg ett företag väljer beror på 

deras organisatoriska kompetenser i kombination med hur berörda chefer väljer att agera. 

Meningen är att man vid en yttre påverkan skall applicera förgreningarna på de resurser 

som företaget besitter, dvs. om företaget skall förnya eller avveckla ett visst 

produktsortiment. De sex nämnda alternativen representerar inte alla tänkbara val utan är 

bara tänkta att utgöra en standardisering. Förnyelse kan vara om ett företag möter ett hot i 

ökande materialkostnader genom att se över och förnya sina logistikkostnader. Ett företag 

som omgrupperar sig kan vara ett företag som flyttar sin produktion utomlands för att få 

lägre personalkostnader och därmed lägre produktionskostnader. Om företaget positionerar 

om sig, pga. hård konkurrens inom ett produktområde och satsar mer på en annan produkt 

kan det också ses som en omgruppering.  Med kombination menar Helfat och Peteraf att ett 

företag kan slå ihop två olika grenar, till exempel intensifiera samarbetet mellan två 

avdelningar. Att företag idag slår ihop olika avdelningar för att minska kostnader och öka 

sina stordriftsfördelar är mycket vanligt. Ett bra exempel på detta är bilindustrin som 

genomför fusioner och uppköp på löpande band. De andra tre förgreningarna är mer 

negativa i sin bemärkelse. Den första är att företaget genomför en kopiering av sitt gamla 

system, dvs. man möter en förändring genom att inte göra någonting alls. Det behöver inte 

alltid vara negativt utan tvärtom kan det ibland vara bra att behålla ett vinnande koncept. 

Avveckling, som är den andra negativa förgreningen, betyder att man lägger ner 

produktområden som inte är lönsamma. Ett exempel på detta skulle kunna vara ett företag 

som har många olika produkter. Om konkurrensen ökar inom ett område kan företaget 

tvingas att avveckla inom det produktområdet. Inte heller detta behöver vara negativt utan 

en avveckling inom ett område kan betyda satsningar på ett mer lönsamt område. Om hotet 

blir för stort kan i många fall den bästa lösningen vara att avsluta, dvs. lägga ner hela 

verksamheten och satsa sina pengar någon annanstans. Även om ett företag läggs ner och 

produkten slutar att efterfrågas betyder det inte att den samlade kompetensen, som innan 

befann sig på företaget, försvinner. Tvärtom kommer den att spridas till andra företag och 

andra produkter. Författarna menar även att en förändring inte behöver vara ett hot utan kan 

många gånger vara det som räddar ett företag. Ett hot om förhöjda lönekostnader i ett land 
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kan leda till en produktionsflytt, vilket på lång sikt kanske blir den faktor som gör att 

företaget överlever.55  

 

Det samlade budskapet med kompetenslivscykelnteorin är att identifiera och analysera 

vilka resurser som blir viktiga över tiden vid en extern påverkan, som förändrar branschen. 

Författarna har utvecklat en modell där man analyserar vilken av de sex olika vägarna 

berörda företag skall välja vid en yttre förändring. Dessa vägar/förgreningar kan i sin tur 

appliceras på de olika resurser, som ett företag besitter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
55 Ibid 
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4. Empiri 
 
 

I detta kapitel sammanställer vi all information som har insamlats. För att förenkla för 

läsaren har vi valt att inleda med en kort beskrivning av vårt fallföretag och en 

presentation av rollatormarknaden. Därefter beskrivs marknaden och dess omvärld 

utförligt genom att lista kunder, konkurrenter, övriga aktörer samt makrofaktorer. 

 

 

4.1 Kort beskrivning av vårt fallföretag 
 

Human Care är sedan 2000 börsnoterat, först på Aktietorget och sedan 2003 på O-listan. 

Företaget grundades 1993 och har sedan dess vuxit rejält. Deras affärsidé är att utveckla, 

producera och marknadsföra hjälpmedel inom äldrevården. Human Cares främsta produkter 

är taklyftsystem, specialhissar och rollatorer. Sverige är den starkaste marknaden med 

marknadsandelar på 20-40 procent inom respektive produktområde. Human Care innehar 

även betydande marknadsandelar i övriga Norden. Företaget har dotterbolag i Norge och 

Tyskland samt distributörer i tolv andra länder. Närmare 30 procent av produktionen går på 

export. Produktionen av rollatorer ligger i Alvesta och leds av Ahlberg Leber AB, som är 

ett helägt dotterbolag till Human Care. 56  

 

4.1.2 Kort beskrivning av rollatormarknaden 

 
Användandet av rollatorer är ett relativt nytt fenomen i den svenska vardagen. För cirka 

femton år sedan började de att bli allt vanligare i Sverige och sedan dess har rollatorer vuxit 

till en stor och lukrativ marknad. I andra delar av världen har inte rollatorer accepterats på 

samma sätt utan det har ansetts svagt och nedvärderande att använda hjälpmedel. Som 

exempel på detta kan nämnas att det i den latinska gatubilden är ovanligt att se rollatorer. 

Marknaden idag är ganska konstant med en total årlig försäljning på cirka 50 000 rollatorer. 

Den svenska marknaden är den viktigaste för Human Care, då den står för cirka 70 procent 

                                                 
56 Årsredovisning 2004, HumanCare AB 
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av den totala försäljningen. 57 Det finns tre dominerande aktörer på den svenska marknaden, 

Human Care, Etac och Invacare (Dolomite). De står för cirka 95 procent av försäljningen i 

Sverige. 

 

4.2 Marknaden och dess aktörer  

 

4.2.1 Kunder 
 

I Sverige utgörs kunderna till drygt 99 procent av kommuner och landsting. En mycket 

liten försäljning sker också till en konsumentmarknad bestående av invandrade svenska 

privatpersoner samt personer som inte är berättigade till en bidragsfinansierad rollator, men 

som ändå anser sig behöva en.  

 

Vid kommunernas/landstingens upphandlingar med leverantörer är samarbetet dessa 

aktörer emellan mycket komplext. Ibland är det landstinget som står som uppdragsgivare 

för upphandlingen, ibland är det kommunen och ibland är det kommuner som går samman 

över länsgränserna. Vissa landsting har dessutom överlåtit hjälpmedelscentralernas 

huvudsakliga uppgifter på privata alternativ. Nätverken ändrar sig från år till år och är 

mycket komplicerade. Relationerna mellan kommuner/landsting och försäljare är även de 

komplexa eftersom de i mångt och mycket inte följer mönstret för vanlig försäljning. Enligt 

lagen om offentligt upphandlande skall kommuner och landsting uppmuntras att köpa in 

från ett flertal olika leverantörer för att gynna konkurrensen.58 Detta kallas av de privata 

aktörer, som jobbar med kommuner och landsting, i vardagsspråk för skallkrav. 

 

4.2.2 Leverantörer 
 

Tillverkningen handlar främst om att sätta ihop modellerna och inte nämnvärt om 

högteknologiska processer eller förädling av material. En del av materialet köps från 

utlandet men de flesta företag har all hopsättning i Sverige. En del tillverkare har lagt hela 

sin produktion utomlands men än så länge har ingen av de stora aktörerna flyttat hela sin 

produktion till lågkostnadsländer. Det finns gott om leverantörer eftersom varan är så pass 
                                                 
57 Årsredovisning Human Care, 2004 
58 Jan Löfving, VD Ahlberg Leber Rehab AB 
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enkel. Som exempel på detta kan nämnas att Human Care har ca 80 st leverantörer av 

rollatormaterial. Inköp är väldigt prisfokuserat och reservalternativ finns i stor utsträckning, 

både i Sverige och utomlands.59  

 

4.2.3 Konkurrenter 
 

Ahlberg startades 1979 och åren därpå startades Samhall, Etac och senare Dolomite. Etac 

köpte Samhall och lade ner verksamheten samt köpte Human Care. Nyligen köptes 

Dolomite av hjälpmedelsföretaget Invacare, som därmed tillsammans med Human Care 

och Etac dominerar marknaden. En del uppstickare har tillkommit såsom Liko, Otto Bock 

och Maira. Loko, vilka på senare år har tagit stora marknadsandelar. Dessutom finns det en 

handfull företag i Tyskland och Holland, som dock än så länge är väldigt små aktörer på 

den svenska marknaden. Det finns ytterligare en konkurrent som är värd att nämna, 

nämligen Nova (Taiwan). De har ingen verksamhet i Sverige men är legotillverkare åt 

många konkurrenter i Europa.60 Nova är ett bra exempel på en av de många entreprenörer 

som har fått upp ögonen för den växande marknad, som kan komma att uppstå i kölvattnet 

av kommunala besparingar.  

 

Nedan följer en sammanställning av konkurrensstatistik för att få en lätt och överskådlig 

bild av de konkurrenter som finns och hur de agerar. Vi presenterar enbart de företag som 

är av betydelse i dagsläget. 

 

 

Bolag:  Invacare AB   Etac AB  Liko AB    

Storlek/ - Stor aktör i Sverige  - Stor aktör i Sverige - Mellanstor i Sverige  
Omsättning: -284 Mkr (Sverige, 2003)  - 601 Mkr (Sverige, 2003) - 265 Mkr (2003) 
 
 
Sortiment/ - Standardsortiment  - Basrollatorsortiment - Rollatorer     

Produkter:  för hjälpmedel       - Taklytfar         
   -Lyftselar 

 

Vertikal  - Mellanhög   - Svag   - Svag 
integration 

                                                 
59 Karl-Erik Edh, Ahlberg Leber Rehab 
60 Ibid 
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Marknad - Opererar i hela världen  - Sverige och inom EU - Sverige och inom EU 

 
Strategi: - Stor produktion   - Stora volymer  - Låga priser 

- Låga priser   - Låga priser  - Hög kvalitet 
- Hög kvalitet   - Ej kvalitetsprodukter     

   
Beteende: - Lika i agerande   - Lika i agerande    - Lika i agerande 

 

Svaghet: - Trögrörlig    - Smalt utbud  - Smalt utbud       
  organisation   - Långa ledtider  - Långa ledtider 
 

Styrka: - Finansiellt starka  - Låga priser  - Finansiellt starka     

 

Hotbild: - Stark hotbild    - Stark hotbild  - Mellanstark hotbild  

 

Figur: Egenkonstruerad  

Källor: Karl Erik Edh (Human Care), UC branschrapport 2004, respektive bolags årsredovisning samt 

branschkataloger  

 

 
 
Bolag:  Volaris  Maira   Human Care 
 
Storlek/ - Ingen större produktion - Tyskt bolag  - Stor aktör i Sverige 
Omsättning: - 11 000 Kr (2003)    --------   - 187 Mkr (Sverige, 2004) 
 
 
Sortiment/ - Rollatorer av plast - Handikappshjälpmedel - Rollatorer 
Produkt:       - Taklyftar 
        - Lyftselar 
Vertikal 
Integration: - Svag   - Mellanhög  - Mellanhög 
      
Marknad: - Sverige  - Tyskland, Danmark - Norden med Sverige som 

   och Finnland    dominerande land 
 
 
Strategi: - Satsar mycket på design - Ökade marknadsandelar - Hög kvalitet 
      och funktionalitet    internationellt, bl a i - Brett sortiment 

- Höga priser     Sverige 
- Hög kvalitet 

 
 
Beteende: - Långsiktigt  - Långsiktigt  - Långsiktigt 
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Svaghet: - Svaga finansiell styrka  - Lönsamhetsproblem - Trögrörlig organisation 
     - Höga kostnader 
 
Styrka: - Lång erfarenhet  - Lång erfarenhet  - Lång erfarenhet 
     - Stark organisation 
 
Hotbild: - Svag   - Svag, men de vill etablera  --------- 
          sig i Sverige på sikt 
 

Figur: Egenkonstruerad  

Källor: Karl Erik Edh (Human Care), UC branschrapport 2004, respektive bolags årsredovisning samt 

branschkataloger  

 

4.3 Övriga aktörer 

4.3.1 Förskrivarna 

 

Förskrivarna består av arbetsterapeuter, hjälpmedelscentraler samt vårdorganisationer inom 

kommuner och landsting. Förskrivarna analyserar brukarens handikapp och behov för att 

sedan fatta ett beslut om vilken rollatormodell som passar bäst för den enskilde individen. 

Förskrivarna jobbar via hjälpmedelscentralen och de har ofta ett samordningsansvar för 

urval av sortiment, inköp, lagerhållning, transport och reparation av hjälpmedel för 

landstinget eller kommunerna. I dagsläget finns det ca 30 hjälpmedelscentraler fördelade på 

21 landsting.61 

 

4.3.2 Hjälpmedelsinstitutet (HI) 
 

Hjälpmedelsinstitutet ägs och drivs av staten, landstingsförbundet samt kommunförbundet. 

Institutets uppgift är att ge stöd och råd åt kommuner och landsting samt statliga organ i 

deras verksamhet rörande frågor inom äldrevården. Tidigare har all upphandling av 

rollatorer gått via hjälpmedelsinstitutet och resulterat i ramavtal för hela Sverige. Detta 

följs inte längre och flertalet kommuner och landsting sköter idag upphandlingarna själva.62 

                                                 
61 Susanne Forsberg, HI 
62 ibid 
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HI arbetar däremot som intresseorganisation för brukarna av rollatorer och utövar ständigt 

påtryckningar mot regeringen. I verksamhetsplanen för 2005 är ”äldre personer med 

funktionshinder” ett prioriterat område. Några av målen inom området som HI har satt upp 

är: 

 

- Att sprida kunskap om hjälpmedlens förmåga att främja hälsa och förebygga ohälsa 

- Att genomföra kostnads- och nyttoanalyser. 

 

Detta är relevant då HI bidrar till att försöka lösa problemet om hur kommuner och 

landsting ekonomiskt skall klara av hjälpmedelsförsörjningen i framtiden.63 HI kan komma 

att bli en avgörande faktor för den framtida nationella försörjningen av 

handikappshjälpmedel. 

 

4.3.3 Privata alternativ till hjälpmedelscentraler 
 

Några av sjukvårdshuvudmännen har lagt ut hela, eller delar av, hjälpmedelscentralers 

verksamhet på entreprenad. Vi vill med detta visa att det pågår en ökande privatisering 

inom den offentligt styrda vården. Ett antal olika sådana aktörer kan identifieras.64 

 

Sodexho: Ett internationellt privatägt support- och måltidsbolag, som har tagit över 

skötseln av hjälpmedelcentralerna i norra Stockholmsläns landsting och deras huvudsakliga 

uppgifter. Därmed blir Sodexho en viktig aktör med mycket att säga till om vid 

sortimentval vid upphandlingarna eftersom produkterna måste passa in i deras system. 

Verksamheten bedrivs inom nedanstående områden för medicinteknisk utrustning:65 

 

• Rådgivning 

• Service 

• Besiktning 

• Förebyggande underhåll 

• Produktion 

 

                                                 
63 Hjälpmedelsinstitutets verksamhetsprogram 2004, www.hi.se 
64 Karl-Erik Edh, Ahlberg Leber Rehab 
65 www.sodexho.se 
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Sealine Care: Ett danskt tjänsteföretag som till stor del liknar Sodexho. 

 

Mednet: Ett tjänsteföretag från Hässleholm som tillhandahåller logistiklösningar för 

hjälpmedel. De har tagit över huvuddelen av hjälpmedelsverksamheten för elva 

kommuner66 i sydvästra Skåne. Mednet erbjuder: 

 

• En marknadsplats för begagnade hjälpmedel 

• Hjälp vid ordination av tekniska hjälpmedel till funktionshindrade 

• Reparation och översyn av tekniska hjälpmedel 

• Specialanpassningar av hjälpmedel 

• Tvätt och rekonditionering av hjälpmedel 

• Skrotning av hjälpmedel 

 

Mednet har en egen verkstad med hjälpmedelstekniker. Man kan köpa dessa tjänster per 

timme/åtgärd eller så tecknar man ett abonnemangsavtal. För kommuner och landsting kan 

Mednet erbjuda ett Internetbaserat hjälpmedelssystem, MedHjälp, som är egenutvecklat. 

Systemet är utvecklat för att stödja ordinatörerna i deras dagliga arbete. I systemet görs 

beställningar av nya och begagnade hjälpmedel samt av övriga hjälpmedelstjänster. 

Systemet innehåller uppgifter om brukare och vilka hjälpmedel som finns ordinerade.67 

 

Wertrot: En holländsk butikskedja, som sköter rekonditionering och reparation av 

hjälpmedel.68 

 

Hjälpmedelsteknik Syd i Lomma: Sysslar i första hand med service och reparationer av 

handikapphjälpmedel men har också försäljning i mindre skala. I övrigt är utbudet mycket 

likt vad Mednet och Sodexho erbjuder kring hjälpmedel.69 

 

 

                                                 
66 Lund, Staffanstorp, Svedala, Vellinge, Trelleborg, Lomma, Burlöv, Kävlinge, Höör, Hörby och Eslöv enligt 
Margareta Spjuth, Human Care. 
67 www.mednet.se 
68 Karl-Erik Edh, Ahlberg Leber Rehab 
69 www.hjalpmedelsteknik.se 
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4.4 Makrofaktorer 

 

4.4.1 Konjunktur 
 

Den allmänna konjunkturen i Sverige påverkar inte försäljningen av rollatorer, då den i 

dagsläget är bidragsfinansierad. Ett bidragsfinansierat system leder till att konsumenternas 

köpstyrka inte fluktuerar i samma grad, som på en konsumentmarknad. Äldrevård är också 

något nödvändigt ont som måste finnas trots yttre faktorer som påverkar ekonomin. 

Människor måste vid olika tillfällen uppsöka vård oavsett den privata eller offentliga 

ekonomin. Den allmänna konjunkturen kan dock försämra kommunernas och landstingens 

ekonomier vilket leder till att finanserna blir ansträngda och som i sin tur kan resultera i att 

inköp ses över.70 

 

4.4.2 Teknik 
 

Produkterna är relativt osofistikerade och tekniken är av ringa betydelse. I dagsläget har 

teknikutvecklingen i samhället ganska liten inverkan för Human Cares produktutveckling.71 

 

4.4.3 Demografi 
 

Den äldre befolkningen kommer att öka som andel av den totala befolkningen. År 2030 

kommer 25 procent av befolkningen att vara över 65 år i jämförelse med 17 procent idag.72 

Detta kommer på lång sikt betyda att efterfrågan på rollatorer ökar. 

 

4.4.4 Trender 
 

Vård i hemmet blir allt vanligare, vilket ger en ökad efterfrågan på hjälpmedel. Den nya 

generationens pensionärer är materiellt mer kräsna och har större resurser än vad tidigare 

generationer har haft. De är vana vid att ställa krav och att göra sig hörda för att få igenom 

                                                 
70 Karl-Erik Edh, Ahlberg Leber Rehab 
71 Karl-Erik Edh, Ahlberg Leber Rehab 
72 Dagens Industri 040828 
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sin vilja. Brukarna kommer att bli allt mer välinformerade, mer delaktiga och 

ansvarstagande för sina egna behandlingar.73 Det startas också fler företag, som är inriktade 

på den äldre kundkretsen.74  

 

4.4.5 Kultur/Värderingar 
 

Kulturella skillnader existerar även i användningen av rollatorer. I Sverige har attityden till 

handikappade och hjälpmedel blivit mer och mer tolerant. I Sydeuropa däremot ligger man 

en bit efter i utvecklingen, vilket innebär att rollatorer bland allmänheten i dessa länder är 

en relativt ovanlig syn.75 Men vi kan kanske också i det nya mångkulturella Sverige tänkas 

ha subkulturer, som har svårare att ta till sig exempelvis rollatorer. 

 

4.5 Fallföretagets resurser, kompetenser och styrkor 
 

För att kunna möta en yttre förändring och dess påverkan, positiv som negativ, måste ett 

företag veta vilka resurser som företaget besitter. Vi har nedan tillsammans med Human 

Care tagit fram de resurser som de anser är viktiga i dagsläget, utan det tidsperspektiv som 

vi kommer att behandla i senare kapitel. 

 

• Mångåring erfarenhet av tillverkning och försäljning av rollatorer 

• Gott rykte hos leverantörer och kunder – kvalitet och leveranssäkerhet 

• Kunnig och erfaren personal 

• Bredast sortiment på marknaden 

• Goda relationer till viktiga beslutsfattare på marknaden 

(Källa: Intervjuer med Jan Löfving och Karl Erik Edh) 

 

 

 

                                                 
73 http://www.hi.se/hjmverksamheten/omvarldsforandring.shtm 
74 Tempus, Nr 5 2006 
75 ibid 
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4.6 Politiska drivkrafter  
 

Intervjuer har också skett med tjänstemän/inköpschefer för rollatorer i Stockholms 

landsting, Västra Götalands landsting och Malmö kommun. Därför har vi kunnat bilda oss 

en uppfattning om de politiska drivkrafterna, som påverkar och styr branschen. 

 

Stockholm: Elisabeth Knutsson på Beställarkontor Vård vid Hjälpmedelsenheten sade att 

politikerna beslutade att ta bort tillbehören på rollatorn förra året. Däremot har inga 

tendenser till att upphöra med finansieringen på rollatorer märkts av i dagsläget. Dock 

tillade Elisabeth: ”Även om rollatorn är ett mycket viktigt hjälpmedel är politikernas 

kunskap om detta liten. Ytterst är det deras beslut och pengar som väger tungt. Därför är 

det troligt att det på längre sikt införs hårdare restriktioner”.   

 

Malmö: Lennart Grevlind, inköpare i Malmö kommun, menar att på kort sikt har han inte 

fått några signaler om nedskärningar inom hjälpmedel för äldre. Han menar att det är föga 

troligt att politikerna vidtar åtgärder som kan ge upphov till negativ publicitet före valet 

2006.  

 

Västra Götaland: Inte heller Lennart Strömberg, förvaltningschef i Västra Götalands 

landsting tror att politikerna i dagsläget tar efter det som hänt i Gävleborgs län. ”I dagsläget 

har jag inte hört några sådana diskussioner. Troligare är i sådana fall att det sker på något 

annat hjälpmedel. ”Rollatorn är viktig i ett förebyggande syfte”, menar han.  

 

Administrativa inköpschefer, med ansvar för hjälpmedel på landsting och kommuner, är de 

som är ytterst ansvariga för beslut om handikappsinköp tillsammans med ansvariga 

politiker. De måste få ihop ett ökande budgetunderskott76 (kommunerna har fått förlängt 

fram till 2006) samtidigt som kostnaderna för hjälpmedel har ökat dramatiskt i takt med att 

allt fler använder sig av det.77 Tänkbart är att flera utav dessa nyckelpersoner jobbar för en 

egenfinansieringslösning. 

  

                                                 
76 Totalt 6 miljarder kronor 2002. 
77 Gunnel Karlborg, LD Hjälpmedel 
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Hjälpmedelsutredningen (Dir 2001:84). Utredningens betänkande menar att alla hjälpmedel 

skall vara gratis (vissa hjälpmedel är idag avgiftsbelagda) och att detta skall betalas genom 

ett höjt högkostnadsskydd.  

 

Pensionärernas Riksorganisation (PRO). PRO är i dagsläget inte speciellt aktiva i denna 

fråga, mycket beroende på att hjälpmedel idag till absolut största delen är 

bidragsfinansierat. De är dock involverade i HI:s brukarråd, vilka arbetar för ökat 

brukarinflytande av hjälpmedel. Där kommer aktiviteterna att öka den närmaste tiden och 

PRO agerar i så fall som motståndare till egenfinansieringslösningar.78 

 

Rehabpersonal och förskrivargrupper är också en motståndare till en egen finansierings 

lösning. De tycker generellt att det blir svårt att förklara för patienterna att något som alltid 

varit gratis inte kommer att vara det längre. Patienter och anhöriga trycker på och sätter 

press på förskrivarna.79 

 

Hjälpmedelsinstitutet. Verkar lite som en sammanfogande länk mellan kommun, landsting, 

stat och brukare. Är högst medvetna om problemet mellan resurser och efterfrågan, men de 

propagerar för att rollatorer kan spara pengar, då de är skadeförebyggande och därför bör 

tillhandahållas gratis av sjukvårdshuvudmännen.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 Håkan Wallander, PRO 
79 Gunnel Karlborg, LD Hjälpmedel 
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5. Analys 
 
 

Vi skall i detta kapitel analysera vår empiri utifrån vårt val av teori. Vi börjar med att 

analysera empirin utifrån Porters ”Five Forces Model of Competition”. Stor vikt kommer 

att läggas på potentiella inträdare och konkurrenssituationen eftersom vi vill visa att 

konkurrensen kommer att öka vid en eventuell konsumentmarknad. I nästföljande kapitel 

analyserar vi vilka resurser som är viktiga med hjälp av Barneys' VRIO-modell. För att få 

en klar  bild över hur dessa resurser kan tänkas agera över tiden, vid en yttre förändring, 

avslutar vi med att analysera vårt fallföretags resurser utifrån Helfat och Peterafs teori om 

dynamiska resurser.  

 

5.1 Branschanalys  

 

5.1.1 Branschen idag - Politiska drivkrafter till förändring 

 

Vad har hänt i Gävleborgs läns landsting?  

För några år sedan tillsattes en kommitté i Gävleborgs län med uppgift att förtydliga och 

tolka gränser för landstingets olika ansvarsområden, föreslå prioriteringar och avgifter samt 

göra eventuella avgränsningar inom området. Bakom tillsättningen låg det faktum att 

kostnaderna för hjälpmedel ökad drastiskt. Samtidigt var landstingsledningen orolig för hur 

man skulle kunna säkerställa de mest utsatta gruppernas behov.80 Landstinget har beslutat 

att de skall tillämpa dagens gällande regler något mer restriktivt. I praktiken innebär det att 

en person som inte har medicinskt behov inte längre tillåts få kostnadsfri rollator av 

kommunen. Hjälpmedel är kostnadsfritt om det används som en del av vård och 

behandling. Om ett hjälpmedel endast används som stöd för att en person skall hålla sig 

alert är det inte kostnadsfritt.81  

 

Kommitténs förslag är att definitionen av vad som är ett kostnadsfritt hjälpmedel blir 

snävare samtidigt som färre hjälpmedel bekostas av den gemensamma kassan. För brukarna 

innebär det att de kommer att få ta ett större egenansvar och betala allt fler hjälpmedel 
                                                 
80 Gunnel Karlborg, LD Hjälpmedel 
81 Allt om hjälpmedel, nr 4 juni, 2004 
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själva. Försämringarna kommer att drabba alla grupper av funktionshindrade, därför har 

inga förteckningar över hjälpmedel som dragits in gjorts. Istället presenterar förteckningen 

ett antal vägledande exempel. En produkt kommer att kunna vara kostnadsfritt hjälpmedel 

för en person men inte för en annan.  

 

I praktiken har detta inneburit att hjälpmedelscentralerna i Gävleborgs län inte längre 

tillhandahåller rollatorer för de personer som inte uppfyller de nyutformade kriterierna. 

Man har också slutat med s.k. dubbelförskrivning, vilket innebär att man får två rollatorer 

(exempelvis en för inomhus- respektive en för utomhusbruk).82 De drabbade patienterna får 

köpa sin extra rollator själv, antingen hos en cykelhandlare eller i en hjälpmedelsbutik som 

drivs i egen regi fast belägen vägg i vägg med hjälpmedelscentralen. 83 

 

5.1.1.1 Kommer andra kommuner och landsting att följa efter Gävleborgs läns landsting? 
 

Enligt Kjell Norman, förvaltningschef vid Hjälpmedelsenheten SAM i Gävleborg, ser de 

flesta landsting över sitt regelsystem för hjälpmedel. I Stockholm har de till exempel slutat 

förskriva rollatorer för enbart promenader. Detta har ökat konsumentmarknaden för 

rollatorer och numera säljs rollatorer hos cykelhandlare84 dock i väldigt begränsad 

utsträckning. Hjälpmedelsutredningen menar däremot att hjälpmedel är ett ypperligt 

verktyg när det gäller att förebygga fallskador och bidragsfinansierade rollatorer kan därför 

spara pengar åt kommuner och landsting. Detta borde kommunerna ta till sig och därmed 

inte göra som i Gävleborg. Men eftersom ansvarsfördelningen mellan kommun och 

landsting är väldigt svårtydd kan de ibland skjuta över problemen på varandra85. Om 

kommunen har ansvaret för hjälpmedel och gör nedskärningar får landstinget ökade 

kostnader genom fler arbetstimmar för vårdpersonal. På så sätt drabbas inte kommunen 

själv och detta kan vara anledning nog att följa Gävleborgs agerande.86 På lång sikt är 

sannolikheten stor att fler kommuner kommer att göra det. Enligt resonemanget ovan 

kommer människor, som behöver en rollator med största sannolikhet att själva få köpa 
                                                 
82 ibid 
83 Kjell Norman, SAM 
84 ibid 
85  Äldrevårdsutredningen lade fram sitt betänkande i juni 2004 där den bl.a. undersökte vem som skulle 
ansvara för vad mellan kommun och landsting. Den kom fram till att all hemsjukvård ska kommunen ansvara 
för. Detta är dock en delfråga inom primärsjukvården, som i sin tur undersöks i Ansvarsutredningen. 
Ansvarsutredningen presenterar sitt betänkande först år 2007, vilket innebär att någon ny tydlig 
ansvarsfördelning inte står klar innan dess (Margareta Spjuth, Human Care HC AB). 
86 Gunnel Karlborg, LD Hjälpmedel 
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rollatorn inom en överskådlig framtid. Förändringen kommer inte att ske snabbt och det är 

svårt att säga exakt när rollatorn övergår till att bli en konsumentprodukt. Vi har svårt att se 

att det kommer att hända någonting innan riksdagsvalet 2006 eftersom en förändring leder 

till dålig publicering. Det har även uppstått en mängd olika privatägda företag som opererar 

i gränslandet mellan privat och offentlig sektor. Vi har i empirin presenterat flertalet privata 

alternativ och detta kan tolkas som om gränserna håller på suddas ut. Om ett privat 

alternativ kan sköta reparationen av hjälpmedel, som i Mednets fall, mer effektivt än 

kommunen själva är det svårt att argumentera mot dem i budgetnedskärningstider. 

 

5.1.2 Potentiella inträdare  
  
Hotet från nya aktörer att vinna marknadsandelar på en konsumentmarknad kan analyseras 

utifrån vilka etableringshinder det finns för att ta sig in. Enligt Porter finns det sju 

etableringshinder; stordriftsfördelar, produktdifferentiering, kapitalbehov, byteskostnader, 

distributionskanaler, kostnadsnackdelar och politiska beslut.87 88 Politikiska beslut 

analyserar vi som inledning till detta kapitel. Detta gör vi för att läsaren skall få en 

överskådlig uppfattning om de krafter som medför förändring. Det är viktigt att analysera 

hur potentiella inträdare kommer att agera på marknaden eftersom de kommer att styra den 

framtida konkurrensen. Den framtida konkurrensen kommer i sin tur att vara avgörande för 

vilka resurser som blir viktiga. 

 

Produktdifferentiering: Kunder som redan idag har en rollator har fått den finansierad av 

kommuner och landsting. Om det inte sker en övergång till en konsumentprodukt kommer 

brukarna även i framtiden att få rollatorn utskriven av kommunernas och landstingens 

förskrivare. Vid detta eventuella scenario kommer det inte att ske någon speciell 

produktdifferentiering på marknaden. Dagens aktörer kommer att fortsätta sälja med 

kommuner och landsting som kunder. Konkurrensen kommer att fortskrida med samma 

marknadsfördelning som idag, dvs. genom att Invacare, Etac och Human Care kontrollerar 

större delen av marknaden. Hotet från nya etablerare kommer inte heller att vara stort 

eftersom marknaden är relativt statisk och svårgenomtränlig. Vid statiska marknader har 

inte potentiella inträdare lika stora möjligheter att vinna marknadsandelar som på 

                                                 
87 Roos G, von Krogh G, Roos J, Strategi- en introduktion, 2004, s 106 
88 Micheal E Porter, Konkurrensstrategi, 1994 s 140 
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dynamiska marknader. Att potentiella inträdare har lättare att slå sig in i en bransch under 

förändring redogör vi för i kommande kapitel.  

 

Om det däremot blir en ökad konsumentmarknad kommer troligen de brukare, som redan 

har en rollator att få behålla den tillsvidare. De konsumenter, som inte har fått en rollator 

vid ett skift kan komma att få köpa sin egen rollator som en konsumentprodukt. Det är 

alltså kommande generationer, som är av intresse för dagens aktörer. Både nya och redan 

etablerade företag kommer att få börja om från början, då det gäller att finna nya 

distributionskanaler och etablera ett varumärke hos konsumenterna. Dagens konsumenter 

reflekterar inte över vilket märke de får tilldelat av förskrivarna. Det betyder att den fördel 

med produktdifferentiering och varumärkeskännedom, som dagens aktörer har gentemot 

gamla kunder inte kommer att finnas i lika stor utsträckning mot nya kunder. På en 

konsumentmarknad är produktdifferentiering och varumärkesbyggande viktiga begrepp. 

Om konsumenter är slutkunderna och köper rollatorn ur egen ficka kommer de att veta 

vilket märke de köper och varför.  

 

Stordriftsfördelar: Då rollatorer kommer att vara mer beroende av pris på en 

konsumentmarknad kommer de gamla aktörerna få stordriftsfördelar. Idag leder 

konkurrenssituationen till att pris inte är lika avgörande som på en konsumentmarknad med 

högre konkurrens. Potentiella etablerare kommer att få det svårt att uppnå samma 

stordriftsfördelar som redan inarbetade och effektiva organisationer har. Sett ur en annan 

infallsvinkel kan det finnas kostnadsfördelar på lång sikt för potentiella inträdare som 

dagens aktörer inte har. De nya aktörerna kommer att lägga produktionen i låglöneländer. 

Trust AB har till exempel valt att lägga hela sin produktion i Vietnam. Trust AB:s 

tillverkningskostnad är betydligt lägre än för de aktörer som har sin produktion i Sverige.89 

(enligt överenskommelse med Diego Carloni får vi inte presentera exakta siffror för hans 

tillverkningskostnader i Vietnam) En rollator kostar idag mellan 1500 och 3000 kronor, 

beroende på kvalitet, och tillverkningskostnaden kan mer än halveras i låglöneländer. De 

stora skillnaderna i marginaler gör det till en mycket attraktiv marknad för potentiella 

inträdare. Det kommer att finnas mycket pengar för de entreprenörer, som ger sig in i 

hjälpmedelsbranschen. 

 

                                                 
89 Diego Carloni, Trust AB 
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En fördel, som de etablerade företagen har är att de besitter skalfördelar eftersom de har 

olika produktionsområden och modeller. De kan utnyttja den produktionserfarenhet och 

kunskap som de har inom ett område till att sänka kostnader för andra områden t. ex vid 

utvecklandet av nya modeller. Som vi tidigare har nämnt är rollatorn en relativt enkel 

produkt och således lätt att kopiera. Detta betyder att nya aktörer enkelt kan efterbilda 

konkurrenternas produktion och lägga tillverkningen i låglöneländer. 

 

Kapitalbehov: Alla nyetableringar kräver pengar och det är någonting som nya företag ofta 

saknar. Att starta upp en produktion är mycket kostsamt. Startfasen är den mest kritiska för 

företag och leder ofta till konkurser, men då äldrevården ses som en framtidsbransch kan 

antagligen entreprenörer lättare hitta villiga riskkapitalister. En annan aspekt, som kan vara 

till fördel för entreprenörer som vill etablera sig i hjälpmedelsbranschen, är att deras 

mindre finansiella kapital kommer att tvinga dem till att bygga upp en effektiv organisation 

och produktion. Detta kan vara en organisation med mycket teknisk utrustning och få 

anställda till skillnad från en dyr och personalintensiv organisation.  

 

Byteskostnader: Byteskostnaden av leverantörer är inte särskilt hög eftersom rollatorn som 

produkt är relativt okomplicerad, saknar tekniska lösningar och hemligheter. Det finns 

många olika leverantörer och en producent kan lätt byta dessa emellan. Många leverantörer 

leder till en stark förhandlingsposition för de aktörer som verkar, men det kan inte ses som 

en komparativ fördel för någon part eftersom alla åtnjuter samma fördel.  

 

Distributionskanaler: Med kommuner och landsting som kunder fungerar inte försäljningen 

av rollatorer likadant som på en konsumentmarknad. Kommunerna har blivit rådda av 

regeringen att köpa av så många tillverkare som möjligt enligt lagen om offentlig 

upphandling, för att gynna konkurrensen. Vid affärssituationer som detta är det lättare för 

en nykomling att slå sig in och vinna marknadsandelar. Något belägg för att de 

affärskontakter, som knyts mellan privata bolag och kommuner är svagare än andra finns 

dock inte. Vi måste därför anta att det även i affärstransaktioner inom den offentliga 

sektorn byggs upp starka nätverk, som är svåra för nykomlingar att penetrera. Slutsatsen 

blir dock att det är lättare för potentiella inträdare att vinna marknadsandelar. 

 

Vid en eventuell konsumentmarknad kommer det att skapas nya försäljningskanaler och 

alla företag kommer att börja om från början med att hitta kunder. Gamla såväl som nya 
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aktörer måste ge sig ut för att hitta kunder i form av cykelaffärer, hjälpmedelscentraler och 

andra distributionskanaler för att sälja sina varor.  

 

Kostnadsnackdelar: Företag, som har varit i en bransch länge har stora fördelar i form av 

lägre kostnader, som inte kommer från stordriftsfördelar. Kunskap kan vara en sådan fördel 

och kan bidra till att göra en mer effektiv organisation. Här kommer nya etablerare få det 

svårt att konkurrera med de gamla eftersom de inte har tillräckligt stor erfarenhet.  

 

5.1.3 Kunder 
 

Den demografiska utvecklingen i Sverige, och även i resten av Västeuropa, har tack vare 

bättre levnadsförhållanden och bättre sjukvård lett till att medelåldern har stigit. Detta 

kommer på sikt innebära att brukarna av handikappshjälpmedel kommer att bli fler. 

Framtidens kunder kommer även att köpa sina rollatorer ur egen ficka. Vår tes utgår från 

att det kommer att ske ett skift från kommuner och landsting som kunder till konsumenter 

som kunder. I dagsläget har slutkunderna, konsumenterna, ingen förhandlingsmakt 

överhuvudtaget eftersom de blir tilldelade en rollator av kommunernas förskrivare. All 

förhandlingsmakt ligger hos kommuner och landsting. Brukarna kommer att få större 

förhandlingsmakt då rollatorn övergår till en konsumentprodukt. Ju större köpet är i 

förhållande till plånbok, desto större förhandlingsmakt har kunderna eftersom det blir ett 

mer genomtänkt köp. Rollatorn är ett relativt stort inköp, vilket ökar förhandlingsmakten. 

Mycket tyder även på att äldre människor blir mer och mer medvetna om de val de gör. 

Som exempel på detta kan nämnas att det startas allt fler företag som har den äldre 

befolkningsgruppen som kundkrets.90 Internet har blivit ett allt vanligare verktyg för att 

stärka kundernas förhandlingsmakt. Konsumenter kan idag enkelt söka och jämföra priser 

samt annan fakta på Internet. Det kan tänkas att pensionärer i framtiden kommer att 

använda sig av Internet för att jämföra priser, modeller och kvalitet. I dagsläget är dock 

”word of mouth” den vanligaste informationskanalen för pensionärer och Internet är av 

ringa betydelse för äldre människor.  

 

                                                 
90 Tempus, nr 5 2006, s 19 



 56

5.1.4 Leverantörer 
 

I dagsläget sker en stor del av tillverkningen för den svenska marknaden i Sverige. Även en 

stor del av materialet för att tillverka rollatorer köps i Sverige. Många av företagen är dock 

internationella bolag och upphandlar tillbehör på en internationell marknad. De potentiella 

inträdarna kommer att ha stora delar, eller hela sin produktion utomlands. En rollator är en 

relativt okomplicerad produkt sett till de råvaror man behöver för framställningen. Det 

finns inga speciella hemligheter mellan kunder och leverantörer.  Detta betyder att 

leverantörernas förhandlingskraft är liten då det är lätt att byta leverantör. Sett ur ett 

framtidsperspektiv kommer antagligen många aktörer inom branschen att flytta sin 

produktion utomlands eftersom låglöneländer gör produktionen mer kostnadseffektiv. Detta 

betyder att fler och fler leverantörer även kommer vara utländska företag. Det är svårt att 

analysera om utländska leverantörer innebär en ökning eller minskning i 

förhandlingsstyrka. Utländska leverantörer kan leda till större osäkerhet i form av längre 

ledtider.  

 

5.1.5 Substitut 
 

Att söka efter ersättningsprodukter, som kan stjäla marknadsandelar från rollatorn är ett 

viktigt inslag i Porters femkraftsmodell. Det är dock svårt att förutspå vilka framtida 

produkter som kan komma att konkurrera med rollatorn. Vi kommer därför i denna analys 

att utgå från de produkter som redan finns idag. Substitut till rollatorn är andra hjälpmedel 

för att underlätta gång, som t. ex käppen och rullstolen. Många äldre kanske inte vill visa 

sig ute med en rollator. Eventuellt finns det subkulturer som tycker det är nedvärderande, 

och väljer då hellre att gå med käpp. Det är dock fortfarande mer praktiskt att gå med en 

rollator än med käpp och ibland helt enkelt nödvändigt. Ibland är det nödvändigt att 

använda rullstol framför rollator men de flesta människor kommer att välja att gå med 

rollator om möjligheten finns. Hotet från substitut bedömer vi enligt ovanstående 

resonemang vara litet. 
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5.1.6 Konkurrensanalys bland etablerade aktörer 
 
På den svenska marknaden dominerar Human Care tillsammans med Etac och Invacare. De 

tre bolagen står gemensamt för 95 procent av den svenska marknaden. Vi har nedan gjort 

en strategisk grupp karta av de fyra största aktörerna på den svenska marknaden. Vi har 

inkluderat Liko AB eftersom expanderar kraftigt. Vi vill med denna karta på ett enkelt sätt 

visa att Human Care, Invacare, Etac och Liko är mycket lika i sitt agerande. Det samlade 

budskapet är att alla satsar på ett brett högkvalitativt sortiment till låga priser. Den vertikala 

integrationen är låg för alla företag vilket enklast förklaras med att rollatorn som produkt är 

okomplicerad. Dock har Invacare och Human Care lite högre integration. Invacare är ett 

internationellt bolag och Human Care köpte nyligen upp en av sina Amerikanska 

leverantörer för att stärka den vertikala integrationen bakåt. Vi har vid analysen nedan 

endast fokuserat på rollatorer i Sverige och utelämnar således övrig verksamhet. Ringarnas 

storlek har inget att göra med företagens storlek. Skulle ett av företagen satsa mer på design 

kommer de andra att följa efter. Alla tre företag är också mycket måna om att behålla sina 

marknadsandelar eller till och med utöka dem.  

 

 

 
Figur: Egenritad 
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Human Care, Etac och Invacare har som ovan nämnts 95 procent av marknaden, vilket kan 

beskrivas som en oligopolliknande ställning. Detta har de kunnat uppnå eftersom branschen 

har en annorlunda kundbas, med kommuner och landsting som primära kunder. Det är 

ovanligt att hitta ett sådant oligopolliknande förhållande på fri marknad. Vi tror att 

äldrevården och dess förändliga framtid kommer att leda till en hög branschtillväxt och 

därmed locka många entreprenörer och investerare. Vid låg branschtillväxt begränsas 

konkurrensen genom att etablerade företag tar marknadsandelar från varandra, medan vid 

hög branschtillväxt konkurrerar även nya etablerare om markandsandelar. Utländska 

företag, entreprenörer och en större strid om marknadsandelar mellan gamla aktörer 

kommer att leda till att konkurrenssituationen ökar. Det betyder med största sannolikhet att 

de etablerade företagen kommer att förlora marknadsandelar på lång sikt. Ett exempel på 

detta är det relativt nybildade företaget Volaris. Företaget ägs och drivs av Sven-Inge Kjell 

som har lång erfarenhet av hjälpmedelsbranschen. Volaris är inget hot på kort sikt men 

utgör ett bra exempel för att visa på en framtida hög branschtillväxt. Volaris satsar mer på 

design än de andra företagen och kan komma att vinna stora marknadsandelar när rollatorn 

övergår till konsumentprodukt. Om efterfrågan på design ökar vid en konsumentmarknad 

kommer Volaris rollatorer ligga rätt i tiden.  

 

5.1.6.1 Allmänt om konkurrensen på den svenska marknaden  
 

Idag styrs kommunernas upphandling av rollatorer genom lagen om offentlig upphandling. 

Det råder så kallade ”skallkrav”, vilket betyder att kommuner rekommenderas att handla av 

ett visst antal tillverkare.91 Kommuner och landsting lämnar ut en förfrågan på X antal 

rollatorer, som de vill köpa in under en treårsperiod. Tillverkarna lämnar i sin tur in en 

offert som granskas av kommunernas inköpare. De företag som går igenom granskningen 

är i stort sett garanterad en order som sträcker sig över tre år. Detta betyder att 

konkurrenssituationen på marknaden är annorlunda jämfört med den på en privat marknad 

och branschtillväxten i dagsläget är relativt låg.  

 

                                                 
91 Jan Löfving, VD, Ahlberg Leber 
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5.1.6.2 Sammanställning av framtida konkurrenssituation 
 
Vi vill med denna modell visa att en förändring mot konsumentmarknad är till nackdel för 

dagens etablerade aktörer. Denna modell utgår från ett tidsperspektiv före och ett efter 

bildandet av en konsumentmarknad. Tiden före förändringen ses som ett normaltillstånd 

och tillståndet efter som ett eventuellt framtida scenario. Som exempel kan nämnas att om 

potentiella inträdare har fördelar på en konsumentmarknad jämfört med dagens rådande 

situation anser vi det vara till nackdel för etablerade företag.  

 

 
     Ingen förändring Efter förändring 
 
Nya konkurrenter    Normal  Stor nackdel 
 
Stordriftsfördelar    Normal  Fördel 
 
Produktdifferentiering   Normal  Nackdel 
 
Kapitalbehov    Normal  Nackdel/fördel 
 
Byteskostnader    Normal  Normal 
 
Distributionskanaler   Normal  Nackdel 
 
Kostnadsnackdelar    Normal  Fördel 
 
Politiska beslut   Normal  Nackdel 
 
Kundernas förhandlingsmakt Normal  Nackdel 
 
Leverantörer förhandlingsmakt Normal  Normal 
 
Substitut    Normal  Normal 
 
Nuvarande konkurrenter  Normal  Normal 
 
 

Som går att utläsa av tabellen kommer en konsumentmarknad att medföra nackdelar för 

dagens etablerade företag. Konkurrenssituationen i branschen kommer på lång sikt att öka. 

På en stabil marknad har gamla aktörer ett tryggt förhållande till sina kunder, leverantörer 

och distributionskanaler. Detta betyder att det är svårare för potentiella inträdare att ta sig 

in på marknaden. På en konsumentmarknad ser vi ovanstående resonemang som en 
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olägenhet för de etablerade företagen på arenan, eftersom potentiella inträdare har lättare 

att vinna marknadsandelar. Slutsatsen av resonemanget för oss vidare inpå nästa analys. 

Konkurrenssituationen kommer att öka och dagens aktörer måste ta reda på vilka resurser 

som är av väsentlig betydelse idag, och på en framtida konsumentmarknad för att på sikt 

vara konkurrenskraftiga. 

 

5.2 Analys av resurser idag 
 

Vi har valt att göra en VRIO-analys för att avgöra vilka resurser som är viktiga idag för 

Human Care, med kommuner och landsting som kunder, och kan utgöra en grund för 

konkurrensfördelar för framtiden. De resurser vi har testat enligt VRIO-metoden står 

redovisade i Bilaga 1. Nedan förklarar och resonerar vi kort om varje resurs. Vi reserverar 

oss för upprepningar mot kommande kapitel. Skillnaden kapitlen emellan är att det 

kommande kapitlet behandlar de resurser som kommer att vara viktiga över tiden. 

 

5.2.1 Finansiella resurser 
 

Soliditet: För hela koncernen är soliditeten 49 procent. Detta innebär att eget kapital i 

förhållande till skulder är 49 procent. Att Human Care har hög soliditet kan vara både 

positivt och negativt. Hög soliditet är bra för det betyder att Human Care har stora 

finansiella resurser för eventuella uppköp eller andra investeringar. Det negativa är dock att 

ju högre det egna kapitalet blir, desto mer sjunker räntabiliteten på det kapital som inte 

investeras.  Så länge avkastningen på eget kapital är större än räntan på lånat kapital kan 

man generellt sagt låna mer.  

 

Soliditeten är klart värdefull för Human Care. Det är dock inte särskilt sällsynt i branschen, 

då till exempel Etac också har ett högt soliditetstal, ca 50 procent. Att alla bolag har en hög 

soliditet kan betyda att de vill ha mycket kapital för framtida omstruktureringar. Human 

Care köpte nyligen amerikanska US Medical LLC.92 Köpet kan ses som ett tecken på 

framtida expansionsplaner och vertikal integration. 

 

                                                 
92 Sydsvenska Dagbladet, 9 februari 2006, s 24 
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5.2.2 Fysiska resurser 
 

Brett sortiment: Human Care har i dagsläget det bredaste sortimentet av rollatorer på den 

svenska marknaden. Human Care, Invacare och Etac står tillsammans för 95 procent av all 

försäljning av rollatorer i Sverige. Att imitera deras breda sortiment är både kostsamt och 

tidskrävande för nya aktörer. Det är heller inte idag avgörande att ha ett brett sortiment.  

 

Design/funktionalitet: I dagsläget är inte design en avgörande faktor för Human Care och 

efterfrågan är relativt liten. Det beror på att det inte finns någon konsumentmarknad som 

efterfrågar unik design. Human Cares kunder är som bekant kommuner och landsting, som 

i högre grad är ute efter en prisvärd rollator med hög funktionalitet. Design är därför inte en 

värdefull resurs idag. Det är däremot funktionalitet. Att kunna använda rollatorn som stol, 

bord, handväska är funktioner, som uppskattas och värdesätts av brukarna. Human Cares 

sortiment håller hög funktionalitet men det är i sig inte en sällsynt resurs eftersom även de 

andra aktörerna erbjuder denna egenskap. 

 

Kvalitet: Human Care konkurrerar i hög grad med kvalitet och denna resurs utgör idag en 

av de aspekter som kommuner och landsting tycker är viktig vid inköpsprocessen. 

Resursen är alltså värdefull. För att få reda på om resursen är sällsynt måste man jämföra 

kvaliteten med andra tillverkare. I dagsläget räknas Human Cares rollatorer som 

högkvalitativa men samtidigt är skillnaden mellan Human Cares kvalitet och deras 

konkurrenter liten. Samtliga av de tre största leverantörerna uppvisar god kvalitet.  

 

5.2.3 Mänskliga resurser 
 

Leveranssäkerhet: Dagens globala samhälle kräver snabba och säkra leveranser, vilket 

ställer höga krav på leveranssäkerhet. Hur står sig Human Care då i denna analys? Human 

Care anser sig vara mycket leveranssäkra. VD:n för Human Care anser att leveranssäkerhet 

är en av deras stora tillgångar. Deras kunder kan lita på att varorna kommer i tid. Human 

Cares konkurrenter är emellertid också väldigt leveranssäkra. En sak som dock pekar på att 

leveranssäkerheten hos Human Care är lite högre är det faktum att Human Care har hela sin 

produktion i Sverige. Många av konkurrenterna har sin produktion utomlands vilket 

innebär längre ledtider och transportsträckor, vilket i sin tur leder till större risk för fel.  
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Mångårig erfarenhet, kunnig och erfaren personal: Human Care har idag funnits i tolv år 

på marknaden och deras produktionsbolag, Ahlberg Leber i 26 år. 26 år är ungefär lika 

länge som marknaden för rollatorer har funnits. Denna långa erfarenhet är en viktig resurs 

för Human Care. Både Invacare, Etac och Human Care är ungefär lika gamla på marknaden 

och kan därför anses ha ungefär samma erfarenhet. Human Care har dock längst erfarenhet 

inom Sverige. Om det är sällsynt när det finns tre företag på marknaden med mångårig 

erfarenhet är en definitionsfråga. Hur som helst är det däremot svårt att imitera erfarenhet 

för potentiella inträdare, om inte omöjligt. Ju äldre företaget är desto effektivare blir 

förhoppningsvis även organisationen. Detta är därför en resurs för Human Care som de har 

en långvarig konkurrensfördel med. Kort kan man säga att erfarenheten är en viktig 

konkurrensfördel gentemot nya aktörer men marginell jämfört med Invacare och Etac. 

 

5.2.4 Organisatoriska resurser 
 

Goda relationer/gott rykte: Human Care har goda relationer till sina kunder och detta är en 

av deras främsta resurser enligt VD: Jan Löfving. Vi anser att denna resurs inte är särskilt 

sällsynt, då kommuner/landsting har så kallade ”skallkrav” dvs. de uppmuntras till att 

handla av ett visst antal leverantörer.  

 

Marknadsföring: I dagsläget, med kommuner och landsting som kunder, är inte 

marknadsföring någon viktig resurs. Även om Human Care skulle kunna påverka 

slutkunderna skulle det inte hjälpa eftersom det är förskrivarna, som väljer rollator åt 

brukaren. Att förskrivarna skulle påverkas av reklam är inte troligt, då de redan har sina 

kriterier på en rollator, som oftast avser pris och kvalitet.  

 

5.3 Vilka resurser kommer att bli avgörande på en konsumentmarknad 
 

Vi kommer i detta kapitel att vidareutveckla och testa resurser och kompetenser genom 

Helfat och Peterafs kompetensanalys för att avgöra vilka, som kommer att bli avgörande på 

en konsumentmarknad. Detta är en vidareutveckling av föregående kapitel fast med 

framtida scenario som perspektiv  
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Design: När övergången till en konsumentmarknad sker får brukaren för första gången 

välja rollator själv och då även finansiera den med egna medel. De som själva betalar för 

sin rollator kommer att ställa högre krav på utseende. Vi har i föregående analys visat att 

kundernas förhandlingsmakt kommer att öka. Detta kommer på sikt att leda till att 

efterfrågan på design kommer att tillta. I takt med att konsumentmarknaden växer är det 

rimligt att anta att även marknaden för designade rollatorer kommer att öka. En annan 

orsak som skyndar på processen är det faktum att fyrtiotalisterna snart kommer att bli 

brukare. De har växt upp i Sverige under år med god ekonomi och många befinner sig i en 

bättre ekonomisk situation än tidigare generationer. De är vana vid att kunna ställa höga 

krav och många kommer att föredra design framför en gängse modell. Tecken som tyder på 

att design som resurs kommer att bli viktigare är det faktum att det kommer att dyka upp 

fler aktörer med design som nisch. Applicerar man design som en resurs i Helfats och 

Peterafs modell hamnar den på den gren som förespråkar förnyelse. I dagsläget har inte 

Human Care någon speciell fokus på design. Human Care måste vara beredda på att 

efterfrågan på design kommer att öka. Vid en eventuell konsumentmarknad måste Human 

Care förbereda sig genom att utveckla prototyper och att testa marknadens reaktioner redan 

nu.  

 

Funktionalitet: Precis som när det gäller design är kravet på funktionalitet något som 

kommer att öka i takt med att konsumentmarknaden ökar. Kundernas förhandlingsmakt 

ökar och dagens pensionärer blir allt mer aktiva i sina beslut. Den stora skillnaden mellan 

design och funktionalitet är att den senare är en resurs som Human Care redan fokuserar 

på. Ett av kraven när kommuner och landsting köper in rollatorer är att de skall vara 

funktionella. Human Care måste fortsätta att leverera funktionella rollatorer dvs. de måste 

kopiera sin gamla strategi. Man kan också tänka sig att det i framtiden kommer att ställas 

andra krav på funktionalitet. Exempel på detta skulle kunna vara att brukare ställer krav på 

mobilhållare och andra tekniska lösningar. Även den gren som förespråkar förnyelse är 

alltså viktig, sett ur ett framtidsperspektiv. 

 

Sortiment: Human Care har i nuläget en marknadsledande position i fråga om bredd på 

sortimentet. Om det sker en övergång till konsumentmarknad kommer bredden på 

sortimentet att bli ännu viktigare. Kommuner och landsting efterfrågar alltfler billigare 

rollatorer eftersom de lider av budgetrestriktioner och inte ställer krav på egenskaper som 

design. I framtiden kommer konsumenten att efterfråga alla möjliga rollatorer. Om Human 



 64

Care vill fortsätta att vara en av de större aktörerna på marknaden bör de bredda sitt 

sortiment ännu mer. Human Care kommer i framtiden att sälja till kommuner och landsting 

såväl som direkt till konsumenter. Det innebär att de måste ha ett sortiment som är anpassat 

till alla sorters kunder. Sett ur kompetenslivscykeln måste Human Care förnya sig och 

fortsätta vara marknadsledande när det gäller sortimentet.  

 

Om Human Care skall ha både kommuner/landsting och privatpersoner som kunder kan det 

innebära att de måste ha olika kvalitéer på sina rollatorer. Detta kan medföra problem för 

Human Care. Hur påverkas premiumsortimentet av att det finns ett sortiment av lägre 

kvalitet? Som jämförelse kan nämnas; hur påverkas Ferrari som lyxprodukt om de börjar 

tillverka småbilar under ett och samma märke? Här måste Human Care göra ett val, skall 

de marknadsföra alla under ett märke eller skall de ha ett märke för kvalitet och ett där lågt 

pris prioriteras. Om man sätter in detta i Helfats och Peterafs modell så hamnar det under 

den gren som förespråkar kombination och förnyelse. De måste kombinera ett högklassigt 

och ett lågklassigt sortiment samtidigt som de förnyar sig och erbjuder extra hög kvalitet 

till de konsumenter som efterfrågar det. 

 

Relationer till kunder: Human Cares´ goda relationer till kunderna är en av deras viktigaste 

resurser. Att ha butiker som kunder istället för kommuner och landsting kommer att 

innebära stora förändringar. Det måste bearbetas fram en helt ny kundkrets. De nya 

kunderna kan vara hjälpmedelscentraler, cykelaffärer, sportaffärer, apotek eller 

välsorterade varuhus etc. Här är timing en oerhört viktig aspekt. Det bör upparbetas ett 

nätverk av potentiella framtida kunder redan nu för att på så sätt uppnå ett försprång 

gentemot konkurrenter De aktörer som är först ute kan komma att få bäst relationer med 

framtida återförsäljare av rollatorer. Applicerat på Helnats och Peterafs kompetensanalys 

gäller det för Human Care att omgruppera sina kontaktnät till att innefatta även en 

konsumentmarknad. Samtidigt måste de bibehålla (kopiera) sina kontakter med inköpare på 

kommuner och landsting eftersom även de kommer att spela en betydande roll. 

 

Erfarenhet: Erfarenhet är en av de resurser, som Human Care besitter stora 

konkurrensfördelar gentemot nya etablerare. Det är mycket svårt att analysera erfarenheten 

framåt i tiden eftersom erfarenhet är någonting som blickar bakåt. En aspekt som kan 

komma att öka erfarenheten är personalens samlade kunskap. Ju fler erfarna människor i 
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personalen, desto större blir företagets erfarenhet. Det gäller att skapa ett företagsklimat, 

som attraherar och behåller kompetent personal.  

 

Pris - låga produktionskostnader: Kommuner och landsting rekommenderas att köpa från 

flera leverantörer. Detta betyder att kommuner/landsting inte är lika prisinriktade som en 

eventuellt framtida konsumentmarknad kommer att vara. Ifall ett visst antal leverantörer är 

garanterade en kvot innebär det att offerterna, som sätts mot kommuner och landsting höjs 

något. När konsumentmarknaden ökar kommer även priskonkurrensen att hårdna eftersom 

inköpare ofta går på lägst pris till så hög kvalitet som möjligt. En privat inköpare är också 

mer mån om ett bra resultat, läs låga kostnader, än en offentlig verksamhet, som inte har 

resultat som prioriterat mål. Sveriges försämrade statsfinanser är också en bidragande orsak 

till att pris som konkurrensmedel kommer att få större betydelse. Kommunerna kommer att 

få det allt svårare att få budgeten att gå ihop och detta kommer att leda till besparingar, 

exempelvis genom prispress på inköp av rollatorer. Det är svårt att hitta en förgrening i 

Helnats och Peterafs modell, som passar in på pris eftersom det är svårt att definiera pris 

som en resurs eller kompetens. Men pris som konkurrensfördel kommer att öka och därför 

bör Human Care se över sina kostnader. Det gäller också för Human Care att syna sin 

organisation och överväga att flytta delar av produktionen till låglöneländer, för att få ner 

kostnader.  

 

Leveranssäkerhet: I dagsläget har Human Care väldigt bra relationer till sina kunder och 

anses vara väldigt leveranssäkra. De måste kopiera det koncept de har idag och fortsätta 

vara leveranssäkra. Om Human Care bestämmer sig för att flytta produktionen utomlands 

är leveranssäkerheten en resurs som kan påverkas negativt. Ledtiderna blir längre och mer 

omfattande, vilket kan leda till försämrad leveranssäkerhet. Här gäller det för Human Care 

att förnya sig. De måste utnyttja sin mångåriga erfarenhet av leveranser och applicera den 

på produktionen utomlands.  

 

Soliditet: De kommande åren för med stor sannolikhet med sig förändringar. Dessa 

förändringar kommer att kräva ett antal strategiska beslut, som t. ex utflyttning av 

produktion, uppköp och eventuellt marknadsföring mot konsumenterna. I ett sådant läge är 

det bra om företaget har en stark soliditet. Det är svårt att applicera soliditet som en resurs i 

modellen men däremot kan vi tolka det höga kapitalet som ett tecken på att Human Care 

har planer på att göra investeringar. Vi vet att expansion genom förvärv är en del i deras 
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strategi. Som tidigare nämnts har de köpt upp ett amerikanskt bolag i syfte att integrera 

leverantörsledet i bolaget. 

 

Marknadsföring: Marknadsföring är en resurs som i dagsläget inte är särskilt viktig men 

som kan komma att utgöra en essentiell resurs viktig i framtiden. Om det skiftar till en 

konsumentmarknad kommer fokus att övergå från inköpare och förskrivare till 

slutkunderna, dvs. konsumenterna. Detta betyder att konsumenterna helt fritt kan välja 

märke, modell, färg och storlek. När konsumenternas val är fritt kan det öppnas helt nya 

dörrar inom marknadsföringen för rollatorer. Marknadsföring mot pensionärer är inte 

särskilt studerat och i Helfats och Peterafs kompetensanalys måste Human Care följa den 

gren som förespråkar förnyelse. Frågor som Human Care måste ställa sig är: Hur 

mottagliga är pensionärer för marknadsföring? Hur skall man marknadsföra sig mot 

pensionärer? 
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6. Slutsats 
 
 

I det här kapitlet redogör vi för våra slutsatser samt presenterar ett kapitel med råd till vårt 

fallföretag. Vi avslutar uppsatsen med ett kapitel som ger förslag till vidare forskning. Vi 

kommer även att presentera argument, som styrker sanningshalten i våra slutsatser. 

 

 
 

6.1 Slutsats 
 

Vår slutsats bygger på att vi har analyserat vår empiri utifrån vårt val av teori. Vi har börjat 

med att kartlägga marknaden för rollatorer med hjälp av Porters femkraftsmodell. 

Slutsatserna som man kan dra från vår branschanalys är att konkurrenssituationen kommer 

öka de närmaste åren, som resultat av en ökande konsumentmarknad. Detta gör det 

nödvändigt att ta reda på vilka resurser som kommer att vara avgörande på denna 

konsumentmarknad. Vi har därför gjort en VRIO-analys över de resurser som är viktiga 

idag, med kommuner och landsting som kunder. För att sedan klarlägga vilka resurser, som 

kommer att vara betydelsefulla, vid en extern förändring på markanden har vi analyserat 

vilka resurser som kommer att bli avgörande på en konsumentmarknad. De presenteras 

nedan: 

 

Design kommer att bli en avgörande konkurrensfördel. När kundernas förhandlingsmakt 

ökar och de får inflytande över sina egna inköp kommer de att efterfråga designade 

rollatorer. Att ta fram nya designade modeller är dyrt och tidskrävande och därför måste 

resurser läggas ner på utveckling av prototyper redan idag.  

 

Marknadsföring och varumärkesbyggande kommer att utgöra avgörande faktorer på en 

konsumentmarkand. Mycket pekar på att den äldre generationen blir mer och mer 

medvetna om sina konsumentköp. Idag är brukarna mindre medvetna om vilket märke de 

använder, vilket kommer att förändras på en konsumentmarkand. Här är det också värt att 

nämna vikten av relationsbyggande gentemot återförsäljarna. Det är av yttersta vikt att ett 

kontaktnät mot återförsäljare byggs upp. 
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Funktionalitet: Konsumentmarknaden kommer att ställa ännu högre krav på funktionalitet 

än vad kommuner och landsting gör idag. I takt med att kundernas förhandlingsmakt ökar 

och brukarna blir mer aktiva i vardagslivet kommer efterfrågan på funktionalitet att öka.  

 

Att kunna erbjuda ett brett sortiment är en av de mest avgörande faktorerna på en 

konsumentmarkand. Markanden för breda sortiment kommer att öka eftersom det kommer 

att efterfrågas rollatorer från såväl konsumenter, som kommuner och landsting samtidigt 

som medelåldern stiger.  

 

Att flytta produktionen utomlands är svårt att beskriva som en resurs för framgång. Priset 

kommer dock att vara av större betydelse på en konsumentmarknad än vad det är idag. Att 

ha ett konkurrenskraftigt pris är direkt bundet till låga kostnader och därmed kommer en 

utlandsflytt av produktionen vara nödvändig.  

 

6.2 Kan våra slutsatser appliceras på hjälpmedelbranschen som helhet? 
 
Vi har genom vår studie av rollatormarknaden kommit fram till vilka resurser som är 

viktiga vid försäljning av rollatorer som en konsumentprodukt. I delsyfte nummer tre 

ställdes frågan; vilka resurser kommer vara av betydelse på 

handikapphjälpmedelsmarknaden som helhet. Kan övergången till konsumentprodukt bli 

verklighet även för andra hjälpmedel? Enligt våra undersökningar går rollatorn mot att bli 

en konsumentprodukt och skillnaden mellan rollatorer och andra hjälpmedel är inte stor. 

Det kan vara så att rollatorn är först ut men kommer att följas av kryckor, rullstolar och 

andra hjälpmedel som underlättar rörelse. Detta är produkter som idag distribueras gratis av 

kommuner och landsting för att användas i en extern miljö. Att andra handikapphjälpmedel 

som används på sjukhus t ex. taklyftar, specialhissar, sängar etc. skulle bekostas av 

patienterna själva ser vi däremot som långsökt. Detta är hjälpmedel som skall användas på 

sjukhuset och inte i en extern miljö. Det är alltså i första hand hjälpmedel som utlånas och 

brukas på annan plats som ligger närmast till hand att följa samma utveckling som rollatorn. 

Vid en av våra intervjuer nämnde en respondent att deras företag skissar på en krycka som 

skall vara anpassad för ungdomar dvs. ha ett mer designat utseende. De ansåg att rollatorn 

och kryckan var så pass närbesläktade att de inte kunde utesluta att utvecklingen för kryckor 

kommer att följa utvecklingen för rollatorer. De produkter som påminner om rollatorn kan 
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mycket väl på lång sikt komma att bli konsumentvaror. Om så blir fallet kommer de 

resurser som är viktiga för rollatorer, som en konsumentprodukt, även att bli viktiga för 

andra närbesläktade handikapphjälpmedel. Design och funktionalitet är två resurser som 

kommer att vara av avgörande betydelse för försäljning av rollatorer på en 

konsumentmarknad. Samma resonemang som vi förde gällande rollatorer är till stor del 

gällande även för rullstolar och kryckor. Sker det en förändring kommer dagens aktörer att 

få börja tänka i banor som vilken roll t ex. design kommer att spela i framtiden.  

 

Vi ser det alltså som mest troligt att de hjälpmedel som är nära besläktade med rollatorn och 

används utanför sjukhus kommer att följa samma utveckling som rollatorn.  Detta är en 

fråga som är i hög grad politisk och en sittande regering har inte råd till hur mycket 

eftergifter som helst. Det är svårt att göra bedömningar utan empiri vad som kommer att ske 

i framtiden och därför kommer vi inte gå djupare in på vilka resurser och hjälpmedel som 

kan bli aktuella. Vi vill dock poängtera att likheterna mellan många hjälpmedelsprodukter 

är påfallande och därför kan vårt resultat vara av intresse för många andra aktörer, som 

verkar inom handikappbranschen.  

 

6.3 Råd till vårt fallföretag 
 
De viktigaste slutsatserna, som man kan dra från vår analys är det faktum att nya etablerare 

kommer få det lättare att vinna marknadsandelar på en konsumentmarknad än i dagens 

bidragsfinansierade system. De tre största bolagen har även en onormalt hög andel av den 

svenska marknaden. Detta i kombination med den åldrande befolkningen kommer att öka 

branschtillväxten och konkurrenssituationen. Vi tror därför att Human Care kommer att 

förlora marknadsandelar till konkurrenter på lång sikt. Det är därför av yttersta vikt att 

Human Care börjar fundera över de resurser för framgång som vi har identifierat. Eftersom 

vi i vårt arbete utgår från hypotesen att det kommer att växa upp en konsumentmarknad är 

timing en av de viktigaste aspekterna. För att vara väl förberedda och att möta hotet, eller 

möjligheten, att sälja till en konsumentmarknad måste Human Care börja fundera kring 

ovan nämnda resurser redan idag.  
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6.4 Förslag till vidare forskning 
 

Vi har i vår slutsats analyserat vad som kommer att ske inom äldrevården och därför skulle 

det vara av intresse att följa upp våra slutsatser och undersöka om det kommer att växa fram 

en konsumentmarknad eller inte? Vad kommer att ske inom äldrevården de kommande fem 

åren? Håller våra slutsatser på en konsumentmarknad? En undersökning om var den 

svenska sjukhusvården i allmänhet är på väg skulle vara ett spännande och synnerliggen 

aktuellt ämne. Går det mot mer eller mindre privat företagande? Detta är en intressant 

diskussion eftersom vinden blåser åt både höger och vänster. Våra undersökningar pekar 

mot en allt större privat inblandning (inom äldrevården) medan man som motargument kan 

nämna att politikerna beslutar om att privata sjukhus skall stängas ner.  

 

Vi argumenterade i vår analys att inträdesbarriärerna i en bransch under förändring är 

lättare att penetrera, för nya etablerare, än i en homogen bransch. Detta skulle vara ett 

spännande forskningsområde att arbeta vidare på för att se om vår föreställning är riktig.  

 

 

 

 

 

 

 



 71

Källförteckning 
 

Tryckta skrifter 

Andersen Heine, Vetenskapsteori och metodlära, 1994 

Armstrong, Gary och Kotler, Kotler, Marketing: an introduction, 7th edition, 2005 

Barney, Jay , Bringing Managers Back In, 1996 

Constance E. Helfat och Margaret A. Peteraf. (2003) The dynamic resource based view-

capability lifcycles. (Strategic management journal, 2003) 

Eneroth & Malm, Strategic Identity – ”Visions as catalysts for copentence dynamics”, in 

Advances in Applied Business Strategy, volyme 6A, 2000 

Robert M. Grant, Contemporary stratagy analysis, 2005 

Roos G, von Krogh G, Roos J, Strategi - en introduktion, 2004 

Michael, E Porter, Konkurrensstrategi, 1980 

Per - Gunnar Svensson & Bengt  Starrin, Kvalitativa studier i teori och praktik, 2000 

David J. Teece, Gary Pisano och Amy Shuen. (1997) Dynamic capabilities and strategic 

management. (Strategic management journal, 2003) 

Widersheim-Paul, F & Eriksson, L. T, 1989, Att utreda & rapportera, Liber Förlag, Malmö 

 

Artiklar 

Allt om hjälpmedel, nr 4 juni, 2004 

Dagens Industri 040828 

Hjälpmedelsinstitutets verksamhetsprogram 2004 

Sydsvenska Dagbladet, 9 februari, 2006, 

Tempus, Nr 5 2006 

Veckans Affärer, Nr 19 2005 

Årsredovisning Human Care 2004 

Årsredovisning Etac 2004 

 

Elektroniska källor 

http://www.dolimite.se 

http://www.etac.se 

http://www.hi.se/hjmverksamheten/hjmverksamheten.shtm 

http://www.hi.se/hjmverksamheten/omvarldsforandring.shtm 



 72

http://www.hjalpmedelsteknik.se 

http://www.humancare.se 

http://www.liko.se 

http://www.mednet.se 

http://www.sodexho.se 

 

Intervjuer 

Hans Andrén, Östra Skåne Hjälpmedelscentral (2005-05-12) 

Diego Carloni, Trust (2005- 03-15) 

Karl-Erik Edh, Human Care Rehab (2005-04-04) 

Susanne Forsberg, Hjälpmedelinstitutet (2005-03- 29) 

Lennart Grevlind, Malmö kommun (2005-03- 29) 

Gunnel Karlborg, LD Hjälpmedel (2005-03- 29) 

Jan Löfving, VD, Human Care (2005-07-05) 

Kjell Norman, SAM (2005-04-07) 

Margareta Spjuth, Human Care HC AB (2005-04-21) 

Walden, Anna-Karin, Hjälpmedelscentralen, Syd Lomma (2005-05-23) 

Håkan Wallander, PRO (2005-04-19) 

 

Figurförteckning 

 

Figur 1: Porters ”Five Forces Model of Competition” Konkurrensstrategi, 1980, s 26  

Figur 2: Produktlivscykeln (Robert M. Grant, Contemporary Strategy Analysis, 2005) 

Figur 3: Constance E. Helfat och Margaret A. Peteraf. (Strategic management journal, 

2003 sid. 1004) 

Figur 4: Constance E. Helfat och Margaret A. Peteraf. (Strategic management journal, 

2003 sid. 1005) 

Figur 5: Egenritad 

Figur 6: Egenritad 

Figur 7: Egenritad 

 

 
 



 73

Bilagor 
 

Bilaga 1, Frågeformulär 

 
Strategi 

 
• Vilken är Ahlberg Lebers övergripande strategi idag? 

Sett till värdekedjan, är det vissa delar som kommer att bli mer betydelsefulla än        
andra och där mer värde kommer att skapas för kunden? 

• Vilken försäljningsstrategi passar bäst vid försäljning till en konsumentmarknad? 
-Marknadsmix?  (kanaler, marknadsföring, prissättning, produkten)? 

• Inom vilken tidsperiod kommer vi att få se en konsumentmarknad av betydelse i 
Sverige? 

 
 

Expansion 
• Hur ser ni på expansion till nya marknader? 
• Vilka marknader exporterar ni till idag? 
• Skulle nya resurser krävas vid expansion till nya marknader? 
• Hur ser ni på allianser/ uppköp/ fusioner? 
• Skulle nya resurser krävas vid allianser/ uppköp/ fusioner? 

 
 

Kompetenser 
• Resurser - Finansiella, mänskliga, immateriella, materiella? 
• Vilka är era 3-4 främsta kompetenser? 
• Vilka kompetenser tror ni blir viktiga i framtiden? 
• Hur bär ni er år för att hålla nere kostnaderna? 

 
Framtid 

• Hot/möjligheter 
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Bilaga 2, Underlag till resursanalys, Kapitel 5.2 

 

Denna bilaga syftar till att synliggöra skillnaderna mellan vilka resurser som är viktiga 

när kommuner och landsting är kunder respektive vilka resurser som är viktiga på en 

konsumentmarknad. Genom att jämföra de olika resurserna genom Barney´s respektive 

Helfats och Peterafs teorier kan vi komma fram till vilka som är viktiga idag och vilka som 

kommer att vara viktiga i framtiden. 

 

Är resursen: 

Värdefull Sällsynt Svår att imitera Effektivt organiserad Fördel 

 

Nej  --  --   Nej   Nackdel 

Ja  Nej  --   --   Jämlikhet 

Ja  Ja  Nej   --   Tillfällig fördel 

Ja  Ja  Ja   Ja   Bevarad fördel 

 

Finansiella resurser    

Soliditet     

Värdefull   Ja 
Sällsynt   Nej   
Svår att imitera  --  
Effektivt organiserad  --  
 
 

Fysiska Resurser 

Brett sortiment    
Värdefull   Ja 
Sällsynt   Ja och nej (Human Care, Invacare och Etac) 
Svår att imitera  Ja 
Effektivt organiserad  Ja 
 
Design     
Värdefull   Nej   
Sällsynt   --  
Svår att imitera  -- 
Effektivt organiserad  -- 
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Funktionalitet 
Värdefull   Ja  
Sällsynt   Nej    
Svår att imitera  --  
Effektivt organiserad  -- 
 
Kvalitet 
Värdefull   Ja  
Sällsynt   Ja  
Svår att imitera  Ja 
Effektivt organiserad  Ja 
 
 
Personliga resurser 
 
Mångårig erfarenhet 
Värdefull   Ja  
Sällsynt   Ja och nej (Human Care, Invacare och Etac)  
Svår att imitera  Ja 
Effektivt organiserad  Ja 
 
Kunnig och erfaren personal 
Värdefull   Ja  
Sällsynt   Ja och Nej  
Svår att imitera  Ja 
Effektivt organiserad  Ja 
 
Organisatoriska resurser 
 
Goda relationer 
Värdefull   Ja  
Sällsynt   Nej  
Svår att imitera  -- 
Effektivt organiserad  -- 
 
Gott rykte 
Värdefull   Ja  
Sällsynt   Nej   
Svår att imitera  --  
Effektivt organiserad  -- 
 
 
Marknadsföring 
Värdefull   Nej  
Sällsynt   --   
Svår att imitera  --  
Effektivt organiserad  -- 
 
 
 


