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 - SAMMANFATTNING - 

 
Titel: Konkurrensanalys i modebranschen – mot bakgrund av Zaras 

etablering i Sverige 
 
Författare: Charlotte Andersson, Louise Rassmuson, Nicole Wettergren 
 
Handledare: Roland Knutsson, Anna Trosslöv Aronsson  
 
Nivå: Kandidatuppsats 
 
Nyckelord: Konkurrensanalys, detaljhandeln, modebranschen, H&M, Zara. 
 
Problemformulering: De flesta metoder som utvecklats för att göra en konkurrensanalys 

är generella och inte anpassade för någon speciell bransch, 
exempelvis detaljhandeln. Detaljhandeln är snabbföränderlig och 
trendkänslig och därför är det viktigt att ha både 
marknadssituationen och sina konkurrenter under konstant uppsikt 
för att vara konkurrenskraftig. 

 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att utveckla en konkurrensanalys som 

är användbar och relevant för ett detaljhandelsföretag inom 
modebranschen. 

 
Metod: Vi redogör för de befintliga metoder som vi tycker är mest 

lämpade för att genomföra konkurrensanalyser i 
detaljhandelsföretag. Vi använder oss även av två fallstudieföretag 
H&M och Zara för att komplettera teori med empiri. 

 
Slutsatser: Vår slutsats visar att befintliga metoder och synsätt bör kompletteras 

för att göra relevanta konkurrensanalyser för ett företag inom 
modebranschen. Kunder och humankapital bör sättas mer i fokus, 
och beaktas mer ingående. 
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                                                  1 

          - INLEDNING - 

I detta första kapitel beskriver vi bakgrunden till vårt val av ämne och problemformulering. 

Vi förklarar även syftet med vår uppsats och kapitlet avslutas med en disposition över 

uppsatsens upplägg.  

 

 

1.1 Bakgrund 

 

I dagens globala samhälle är internationalisering och expansion allt viktigare för ett 

företags framgång. ”Expansion is a necessary risk” - Viljan att expandera och attrahera en 

ny kundbas är den fundamentala filosofin som varje chef eller entreprenör inom 

detaljhandeln har. Grunder till att nyetableringar inte alltid lyckas, är bland annat att man 

missbedömt demografin, undervärderat komplexiteten av utlandsexpansionen eller 

felberäknat lokala beteenden och trender. 1  

Internationalisering och viljan att expandera är drivande faktorer för att genomföra 

noggranna och pålitliga konkurrensanalyser. Konkurrensanalyser är av speciell vikt innan 

man etablerar sig på nya marknader. De är dock även viktiga att genomföra och uppdatera 

för företag som redan befinner sig på en marknad. Detaljhandeln är en intressant sektor och 

måste angripas på ett annat sätt än med de befintliga metoderna och synsätten, eftersom den 

skiljer sig distinkt från andra branscher2. Detaljhandelns kunder är ofta oförutsägbara och i 

många fall illojala. Inom modebranschen kan inköp ofta beskrivas som en impulshandling. 

Inköp inom detaljhandeln handlar ofta om upplevelse och önskemål snarare än att 

tillfredsställa ett grundläggande behov. Inom detaljhandeln skiljer man på att ”handla” och 

att ”shoppa”. Efter man tillfredsställt de mest basala behoven genom att handla, övergår 

detaljhandelskonsumtion till att bli upplevelsekonsumtion, dvs. shopping.3  Ett företags 

framgång inom mode och detaljhandeln beror på dess förmåga att fånga kundens 

uppmärksamhet, tillfredsställa eventuella behov och önskemål. Detta samtidigt som 

                                                 
1 Lisanti, T. Expansion is a necessary risk, DSN Retailing today, NY, Oct 2. 2002 
2 Findlay, A. Sparks, L. European Retail Journal- A bibliometric analysis, Volume 30, Nb 8, 2002 s.374 
3 Bergström, F. Konkurrens och dynamik i detaljhandeln, Forskningsrapport S66 2002 s.5 
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företaget erbjuder en upplevelse. Konkurrensen inom detaljhandeln befinner sig i en 

kontinuerlig förändring vad gäller utbud och efterfrågan och kännetecknas av en hög grad 

av dynamik4. Branschen är väldigt konkurrenskraftig och snabbföränderlig pga. att trender 

inom branschen förändras snabbt och att kunderna kan vara oberäkneliga. Det är därför av 

stor vikt för aktörer inom detaljhandeln att ständigt vara ”up-to-date”. För att vara 

framgångsrik i en snabbföränderlig bransch är det en förutsättning att vara välinformerad 

och uppdaterad om både konkurrenterna och branschen. Det gäller att vara förutseende, 

flexibel och snabbt kunna anpassa sig till både konkurrenternas agerande och branschens 

förändringar. Inom detaljhandeln har det utvecklats olika strategier för att bli 

konkurrenskraftig och uppnå en bättre position, exempelvis genom att uppnå 

konkurrensfördelar, kostnadsfördelar eller att differentiera sina erbjudanden5. 

Mot bakgrund av ovan nämnda faktorer tycker vi att det skulle vara intressant att kartlägga 

konkurrensanalyser i detaljhandeln, hur de genomförs och hur de kan förbättras.   

För att illustrera våra tankegångar och slutsatser använder vi oss av fallstudieföretag. Vi har 

valt att fördjupa oss i Hennes & Mauritz och Zara eftersom de är två stora internationella 

detaljhandelsföretag som befinner i sig en snabbföränderlig bransch, modebranschen.  

Hennes & Mauritz är ett intressant fallstudieföretag för vår uppsats eftersom det är ett 

svenskt, väletablerat företag som är konkurrenskraftigt och marknadsledande i Sverige6. 

Detta innebär att de har en marknadsandel på ca 12%.  

Valet av det andra fallstudieföretaget, spanska Zara grundar sig på att de anses vara Hennes 

& Mauritz stora kommande hot på den svenska marknaden 7. Zara har ännu inte etablerat 

sig i Sverige men kommer att öppna sin första butik i Stockholm under 2003. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

De flesta metoder och synsätt som utvecklats för att göra en konkurrensanalys är inte 

anpassade för någon speciell bransch, exempelvis modebranschen.  

Det finns lite forskning och arbeten gjorda om konkurrens i samband med detaljhandeln. 

En sökning i de stora forskningsdatabaserna visar att exempelvis orden ”konkurrens och 

                                                 
4 Dickson, P. Toward general theory of competitive rationality (1990-1992) 
5 Lohmander, B, Tufvesson, I. Specialvaruhandeln och konsumenterna, (1988) 
6 Wahlberg M, H&M ökar försäljning, SvD 2002-05-11 
7 Wahlberg M, Svenska hyror bromsar Zara, SvD 2002-09-20 s38. 
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industri” ger betydligt fler träffar än sökorden ”konkurrens och handel”.8  Vid en sökning i 

databaser har vi funnit mycket information om detaljhandeln, men det har varit svårt att 

finna information om hur företag inom denna bransch bör genomföra konkurrensanalyser.  

De vetenskapliga artiklar vi funnit som beskriver konkurrenssituationen inom detaljhandeln 

har även de påpekat att det finns få ekonomiska teorier som tillförlitligt kan appliceras på 

detaljhandeln9. Detta tycker vi gör vårt arbete intressant.  

När vi sökt information om konkurrensanalyser separat från detaljhandeln har vi funnit 

många olika metoder och synsätt som kan användas. Dock anser vi inte att alla är 

användbara inom detaljhandeln, vilket har olika orsaker som grundar sig på detaljhandelns 

speciella situation. Denna uttrycker sig exempelvis genom att det har skett olika simultana 

utvecklingar. Andra förändringar och utvecklingar som kännetecknar detaljhandeln är att 

antalet kvalitetsinriktade och mer unika produkter ökat vid sidan om de prisinriktade. 

Samtidigt har efterfrågan och konsumtionen på individnivå ökat i jämförelse med 

hushållsnivå. En annan förändring bland konsumenterna är att deras önskemål och inte 

deras behov blir allt mer dominerande. Önskemål både uppstår och försvinner snabbare än 

behov och detta medför att produkter, image och positionering har kortare livscykler.10 

Vissa forskare hävdar att detaljhandeln karaktäriseras av en flerdimensionell och dynamisk 

process11.  Inom detaljhandeln och framförallt inom modebranschen är det svårt att 

kartlägga konsumenternas köpbeteende, då det ofta rör sig om oförutsägbara köp och 

impulsköp. 

Eftersom förändringar och viktiga branschfaktorer inom detaljhandeln skiljer sig från 

tillverkningsindustrin, begränsas möjligheterna för företag att använda sig av samma 

kunskap och metoder inom de båda branscherna. Det krävs nya synsätt och metoder för att 

utveckla modeller för konkurrensanalyser och göra dem applicerbara på detaljhandeln.12 

Detta har bidragit till att vi instämmer med de forskare som hävdar att detaljhandeln 

karaktäriseras av en flerdimensionell och dynamisk process13. Det är intressant och allt 

viktigare att undersöka detaljhandelns konkurrens separat från andra branschers 

konkurrens. 

 
                                                 
8  Ranhagen, M. hur påverkas butiksstrikturen av ökad konkurrens, Forskningsrapport S73 2002 s5 
9  Dawson, J. Retailing at century end: some challenges for management and research, 2000  
   Bergström, F. Konkurrens och dynamik i detaljhandeln, Forskningsrapport S66 2002 
10 Lohmander B.Tufvesson, I. Specialvaruhandeln och konsumenterna, (1988) s.6 
11 Bergström, F. Konkurrens och dynamik i detaljhandeln, Forskningsrapport S66 2002  
12 Dawson, J. “Retailing at century end: some challenges for management and research”, 2000 s140 ff 
13 Bergström, F. ”Konkurrens och dynamik i detaljhandeln”, Forskningsrapport S66 2002 
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”Detaljhandeln och framförallt modebranschen är en komplex och lynnig bransch som 

kännetecknas av stor trendkänslighet och snabba växlingar. ” 

     Hans Andersson 

 

Eftersom detaljhandeln är snabbföränderlig och trendkänslig är det viktigt att ha både 

marknadssituationen och sina konkurrenter under konstant bevakning för att vara 

konkurrenskraftig14. För att företag ska kunna bevaka marknaden och sina konkurrenter 

måste de kontinuerligt göra konkurrensanalyser. Därför är det av stor vikt för att utforma en 

användbar och relevant konkurrensanalys, som företag inom denna bransch kan använda 

sig av. 

 

        

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att utveckla en konkurrensanalys som är användbar och 

relevant för ett detaljhandelsföretag. 

Vi ämnar uppmärksamma brister och förtjänster som kan existera i befintliga metoder och 

synsätt för att göra konkurrensanalyser. Vi kommer att komplettera metoderna genom att 

beakta de faktorer som är specifika, och av vikt för detaljhandeln.  

 

  

  1.4  Avgränsningar 

   

Utifrån de olika konkurrensperspektiven vill vi granska en specifik sektor, modebranschen 

inom svensk detaljhandel. Vi gör denna avgränsning för att inte göra arbetet för brett och 

komplext. Detaljhandeln omfattar ett flertal olika branscher som skiljer sig markant åt. Alla 

marknader är olika och därför är det svårt att dra generella slutsatser om andra marknader 

än den undersökta.  

Då vi endast gör en studie av två företag inom modebranschen, är vi medvetna om att vi 

inte kan dra några generella slutsatser för hela modebranschen. Fallstudieföretagen skiljer 

                                                 
14 Dickson, P. “Toward a general theory of competitive rationality”, 1990-1992 
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sig gentemot andra modeföretag och är inte representativa för hela branschen. Detta betyder 

att våra slutsatser kommer att vara ämnade i första hand för stora internationella och 

snabbväxande modeföretag.   

 

 

1.5 Disposition 

 

Vår uppsats är indelad i följande delar: 

 

1. Inledning 

I inledningen ger vi en bakgrund till det valda uppsatsämnet. Vi preciserar ämnets 

problemområde och uppsatsens syfte. 

  

2. Metod 

Vi redogör i metoddelen för hur vi ämnar gå till väga för att besvara syftet, och hur vi har 

valt att avgränsa oss. Vi ger även en bakgrund till våra val av fallstudieföretag. Vidare 

beskriver vi i denna del gått tillväga vid insamling och bearbetning av data. 

 

3. Teori  

Den teoretiska delen är en relativt kortfattat beskrivning av de befintliga metoder och 

synsätt vi valt ut.  

 

4. Fallstudie 

Den fjärde delen av uppsatsen är en kortfattad summering av situationen på den svenska 

detaljhandelsmarknaden och framförallt modebranschen, samt en beskrivning av de valda 

fallstudieföretagen .  

 

5. Analys 

I analysen granskar vi kritiskt de metoder och synsätt vi redogjort för i teorin och lyfter 

fram deras brister och förtjänster. Vi åskådliggör vår tankegång med hjälp av våra 

fallstudieföretag. Vi granskar även fallstudieföretagens synsätt och utgångspunkter för att 

bedöma en marknad och dess konkurrenssituation. Detta för att komplettera de metoder och 



 10 

synsätt vi redogjort för med fallstudieföretagens konkurrensanalyser samt våra egna tankar. 

Vi ämnar att genom detta kunna utveckla en relevant konkurrensanalys som kan appliceras 

på modebranschen.  

 

6. Slutsatser 

I det sista och avslutande kapitlet sammanfattar vi de viktigaste observationerna från vår     

analys, och besvarar, med hjälp av dessa, syftet med uppsatsen. 
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                                                                  2 

      – METOD - 

I detta kapitel beskriver vi hur vi arbetar och redogör för valet av företag. Kapitlet avslutas 

med en beskrivning av hur vi har gått tillväga vid insamling och bearbetning av vår 

information, samt källkritik.  

 

 

2.1 Övergripande Metod 

 

   2.1.1 Val av metod 

  

Vi ämnar i teoridelen att redogöra för de metoder och synsätt vi har hittat i litteraturen, och 

som vi tycker är mest lämpade för att genomföra konkurrensanalyser för företag inom 

modebranschen. De metoder och synsätt vi redogör för är relativt allmänna och därför 

beskriver vi dem kortfattat i teoridelen av uppsatsen. Anledningen till att vi valt dessa mer 

allmänna metoder och synsätt är, att de inte är gjorda för specifika branscher. Vi anser 

därför att de kan användas och kompletteras för att utveckla konkurrensmodeller i specifika 

branscher, såsom modebranschen. Kompletteringen sker med branschspecifika faktorer 

som bör beaktas vid utformandet av en konkurrensanalys. 

I teoridelen kommer vi enbart att redogöra för de befintliga metoder och synsätt vi valt ut. 

Vi kommer att kritiskt granska och komplettera synsätten i analysdelen.  

Kompletteringen sker genom att vi redogör för förslag till förbättringar, detta för att 

utveckla en pålitlig och relevant konkurrensanalys inom modebranschen. 

  

Vi använder oss även av en fallstudie där vi fördjupar oss i Hennes & Mauritz  och Zara. 

Fallstudien utgår från den svenska marknaden. Vi använder fallstudien för att identifiera 

vilka av de befintliga metoderna som är av vikt, för att göra en konkurrensanalys inom 

modebranschen. I analysdelen applicerar vi de befintliga metoderna på fallstudieföretagen, 

och ser därmed vilka delmoment i metoderna som är väsentliga för ett detaljhandelsföretag.  

Vi har även försökt få information om hur H&M och Zara gör konkurrensanalyser. Då de 

är två internationella företag, som båda lägger stor vikt vid att behålla sina 
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affärshemligheter, har vi bara fått tillgång till viss information. Detta har gjort det svårt att 

gå djupare in på deras strategier.  Även om vi inte fått en helhetsbild av hur företagen utför 

konkurrensanalyser, utgör informationen vi fått, delmoment i deras konkurrensanalyser. 

Informationen hjälper oss att identifiera de faktorer som företagen anser vara viktiga. 

Genom att kritiskt granska brister och förtjänster i de metoder vi redogör för, samt de 

faktorer fallstudieföretagen lägger stor vikt vid, vill vi kombinera dessa, och utveckla en 

relevant konkurrensanalys inom modebranschen. En beskrivning av företagen kommer att 

göras innan analysdelen, detta för att ge en uppfattning om hur de ser ut. Detta kommer att 

underlätta förståelsen och vår tankegång i analysen. 

 

 

2.1.2 Val av företag 

 

Valet av de två företagen är baserat på det faktum att de är två internationella företag som 

expanderar kraftigt och befinner sig på en snabbföränderlig marknad. Eftersom företagen är 

mycket framgångsrika i sina strategier tyder detta på att de gör relevanta 

konkurrensanalyser.  

Dessa faktorer är anledningar till att vi har valt H&M och Zara och inte andra modeföretag.  

Ytterligare en anledning till valet av företag är att de har två olika utgångslägen på den 

svenska marknaden. Zara är en del av spanska Inditex, som sägs vara en av H&Ms största 

och mest likvärdiga konkurrenter i Europa15. Zara kommer att öppna sin första butik  i 

Sverige (Stockholm) under hösten 2003. H&M är för närvarande marknadsledande på den 

svenska marknaden och har ingen likvärdig konkurrent i Sverige.  

Vi tycker det är intressant att se skillnaderna på hur man bedömer en marknad och gör 

konkurrensanalyser utifrån ett etablerat perspektiv och ur ett nyetableringsperspektiv. 

 

 

 

 

 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

                                                 
15 Wahlberg, M. ”Svenska hyror bromsar Zara” SvD 2002-09-20 s38.  



 13 

 

2.2.1 Insamling av sekundärdata  

 

Våra sekundärdata utgörs av böcker, tidningsartiklar, vetenskapliga journaler, 

forskningsrapporter och uppsatser. Vi har använt oss av detta material, men varit medvetna 

om källornas eventuella svagheter. 

 

 

2.2.2 Insamling och bearbetning av teori 

 

Konkurrensanalys är ett väldigt brett begrepp, det finns många metoder och synsätt för att 

genomföra en konkurrensanalys. Inom de olika synsätten står olika faktorer i fokus och 

skiljer sig åt vad gäller tillvägagångssätt. Modebranschen är en speciell bransch som 

kännetecknas av stor marknadsosäkerhet i form av kunder, trender och snabba förändringar. 

Detta gör att det är det svårt att finna en övergripande konkurrensmodell som kan appliceras 

på denna marknad. 

Mot denna bakgrund har vi valt ut fem delmoment som vi anser kan utgöra en grund för en 

användbar konkurrensanalys inom modebranschen. 

 

• Situationsanalys av en marknad 

• Konkurrenssegmentering 

• Bedömning av konkurrenternas starka och svaga sidor 

• Konkurrensfördelar 

• Resursbaserade strategi 

 

Delmomenten beaktar olika aspekter som vi tycker bör uppmärksammas då man analyserar 

en marknad och dess konkurrenssituation. För att kartlägga marknaden och 

konkurrenssituationen så tydligt som möjligt, har vi ytterligare brutit ner delmomenten i olika 

steg.   

 

 

2.2.3 Insamling av primärdata  



 14 

 

Våra primärdata består av personliga intervjuer, telefonintervjuer, e-mailkorresondens, samt 

rapporter från företagen i fråga.  

 

• H&M, VD i Tyskland, samt expansionsansvarig för H&M i Polen, Hans Andersson, 

tidigare chef för H&M i Sverige. Personlig intervju har gjorts på kontoret i Hamburg.   

• H&M, Real Estate and Expansion Director för USA, Kjell Berggren, Telefonintervju.  

• H&M, Presschef Anna-Maria Molin i Stockholm, Telefonintervju.  

• Inditex Presschef i Spanien, Carmen Melón, Korrespondens har skett via e-mail och 

telefon.  

• H&Ms och (Inditex) ZARAs hemsidor/ årsredovisningar 

• Tryckta faktablad om ZARA och H&M  

• Scandinavian Retail Center, VD Roland Claranius. Korrespondens har skett via 

telefon och e-mail.   

 

 

2.2.4        Intervjumetod 

 

I undersökningen har vi använt oss av personliga intervjuer, telefonintervjuer och e-

mailkorrespondens. Genomförandet av intervjuerna för H&M och Zara har grundats på en 

generell mall där respondenterna getts möjlighet att vara delaktiga och påverka intervjuns 

innehåll.16 Innan intervjuerna genomfördes studerades företagen, samt aktuell litteratur för att 

öka intervjuns relevans. Intervjuprotokollen formulerades utifrån valda metoder och synsätt. 

Genom detta fördes diskussionen in  på relevanta områden. Vi avsåg dock att försöka hålla 

intervjun som ett informellt samtal och ge intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor. Den 

personliga intervjun underlättade förståelsen av vissa frågor, och kunde direkt reda ut 

missförstånd17. Våra anteckningar från intervjutillfällena sammanställdes direkt efter 

intervjutillfället. 

Eftersom Zara ännu inte har etablerats i Sverige var det svårt för oss att genomföra en 

personlig intervju med företaget. Vi gjorde därför telefonintervjuer och korresponderade via 

e-mail med Zara i Spanien.  

                                                 
16 Se bilaga 1 
17 Halvorsen, K. ”Samhällsvetenskaplig metod” (1992) 



 15 

Tyvärr hade inte detaljhandelskonsulten Scandinavian Retail Center tid eller resurser för en 

personlig intervju. Även om de inte kunde tillföra oss särskilt mycket var VD, Roland 

Claranius, vänlig och beklagade att han inte kunde hjälpa oss.  

 

 

2.3 Källkritik 

 

2.3.1 Kritik mot vald metod 

 

Vi är medvetna om att de generaliseringar som görs, om modebranschen, medför brister då 

informationen är begränsad till två fallstudieföretag. Detta kan innebära problem då vi som 

författare drar slutsatser och tolkar dessa som allmängiltiga. Vi är medvetna om att dessa två 

företag skiljer sig gentemot andra modeföretag, och är inte representativa för hela branschen.  

Vi tycker dock att underlaget är tillräckligt stort för att ge en uppfattning om hur en 

konkurrensanalys kan genomföras på ett företag i modebranschen.  

 

 

2.3.2 Sekundärdata 

 

Under studien av sekundärdata har vi tagit hänsyn till samtidskravet, dvs. om källan är 

tidsmässigt aktuell.18 Viss brukad litteratur om detaljhandeln är inte nyutkommen, men med 

tanke på att det inte finns mycket forskning inom den svenska detaljhandeln, var vi 

tacksamma över all litteratur som var tillgänglig. Beträffande kurs- samt övrig litteratur anses 

de vara aktuella på grund  av att de är relativt nyutkomna, samt för att en del av dem för 

tillfället används som undervisningsmaterial på universitet.  

 

 

 

2.3.3 Primärdata 

 

                                                 
18 Wiederheim-Paul, F. Eriksson, L. T. ”Att utreda, forska och rapportera” 1997 
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Då vi inhämtade information från våra respondenter granskade vi kritiskt intervjumaterialets 

validitet (giltighet).  Personer på fallstudieföretagen kan prägla den empiriska studien mot ett 

subjektivt håll, och har kanske egenintresse i att vinkla informationen.19 Med hänsyn till detta 

argument angående validiteten är det alltid svårt att bedöma en källas reliabilitet 

(tillförlitlighet).20 För att undvika denna fara har vi intervjuat tre personer på H&M, med 

olika befattningar. Detta då olika personer, i olika positioner kan tänkas ha varierande 

intressen och syn på frågor. På grund av knappa resurser kunde vi tyvärr bara intervjua en 

person på Zara (e-mail och telefon). 
 

 

 

 

                                                 
19 Holme, I. M. Solvang, B. K. “Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder”, 1997 
20 Wiederheim-Paul, F.  Eriksson, L. T. “Att utreda, forska och rapportera” 1997 
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                                                    3 

                            - TEORI - 

I de kommande avsnitten redogör vi för de befintliga metoder och synsätten som vi finner 

lämpliga att grunda en konkurrensanalys på. Vi har delat in metoderna och synsätten i vad vi 

anser vara fem viktiga delmoment.   

 

 

3.1 Situationsanalys av en marknad   

 

För att klargöra detaljmarknadens konkurrenssituation bör företaget först göra en 

situationsanalys av branschen, detta för att bedöma attraktiviteten. Detta delmoment har vi 

delat in i tre delar: makrofaktorer21, marknadsfaktorer22 och Porters fem strukturella krafter23.  

Indelningen har vi gjort för att få en så relevant helhetsbild av branschen som möjligt.  

 

 

3.1.1 Makrofaktorer 
 

Makrofaktorer beaktas för att utvärdera en produkts eller ett företags framtida framgång. 

Makrofaktorerna kan delas in i fem grupper: teknologiska, politiska, ekonomiska, juridiska 

och sociala faktorer.  

 

Teknologiska faktorer  

Teknologiska faktorer innefattar ett företags material, processer, transporter, information etc.  

Genom att investera i ny och effektiv teknologi kan exempelvis stordriftsfördelar uppnås och 

på detta sätt kan en aktör bli konkurrenskraftig24. De företag som har svagheter inom detta 

område, är konkurrensmässigt hotade av företag som investerat i modernare och effektivare 

teknologier. Ofta kommer utmanande företag från andra marknader eller länder, där en 

modernare teknologi används.  

                                                 
21 Lehmann, D. Winer, R. “Analysis for Marketing Planning 2nd Edition”, 1991 
22 Ibid 
23 Grant, M. R. “Contemporary Strategy Analysis”, 2001 
24 Parkin, M. Powell M. Matthews, K. “Economics 3rd Edition” 1997 s52 
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Politiska faktorer  

Politiska faktorer är speciellt viktiga då ett företag överväger att etablera sig i ett nytt land. 

Konflikter, osäker eller instabil politik i det land aktören befinner sig i, eller överväger att 

etablera sig i, kan innebära stora risker. Politiska faktorer är av stor vikt för företag som har 

fabriker, filialer, kontor eller distribution i dessa länder. 

 

Ekonomiska faktorer  

Ekonomiska faktorer påverkar vissa branscher mer än andra. Kapitalintensiva branscher 

(maskintillbehör, datorer osv.) är känsliga för räntefluktuationer. Detta på grund av att 

produkterna är dyra och ofta finansieras på kort sikt. Inflationsnivåer är också en faktor som 

påverkar konsumenternas inköpsvanor. Har ett företag produktion eller filialer i utlandet, 

eller funderar på att etablera sig på en utländsk marknad, bör valutans växelkurs och landets 

inflationsrisk undersökas.  

 

Juridiska faktorer  

Juridiska faktorer innebär att regeringar påverkar en industrisektors attraktivitet genom regler 

och lagar. Detta syftar till att övervaka företag så att de inte missbrukar sin position på 

marknaden. Detta märks bl.a. i svenska konkurrenslagen ”Missbruk av dominerande 

ställning·”25. Vikten av juridiska faktorer varierar mellan olika industrier, och kan snabbt göra 

dem attraktiva eller oattraktiva.  

 

Sociala faktorer  

Sociala faktorer såsom trender, livsstil, demografi, attityder och värderingar hos befolkningen 

på en marknad, påverkar produkterna och deras försäljning. Befolkningsstrukturen är av stor 

vikt inom vissa branscher, såsom modebranschen.26  

En viktig social faktor är den image ett företag förmedlar. Denna bör beaktas vid 

produktutformning och reklam. Samtidigt anses företaget ha ett socialt ansvar, detta betyder 

att dess moral och etik påverkar konsumenternas attityd till företaget. 

 

                                                 
25 Sveriges Rikes Lag, Paragraf 19, Konkurrenslagen, 2000  
26 Grant, M. R. “Contemporary Strategy Analysis”, 2001 
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I nästa steg av en situationsanalys i en marknad bör företaget även ta hänsyn till följande 

marknadsfaktorer. Dessa faktorer fokuserar i högre grad på den aktuella marknaden än på 

makromiljön. 

 

 

3.1.2 Marknadsfaktorer 
 

Vi baserar detta steg huvudsakligen på Lehmann och Winers synsätt27, där man utgår från 

följande kriterier: 

 

Marknadens storlek  

Både stora företag och entreprenörföretag finner stora marknader attraktiva. Detta eftersom 

det finns större möjligheter till segmentering. Stora marknader drar till sig stora aktörer som 

har starka och konkurrenskraftiga möjligheter, detta kan innebära att mindre aktörer lätt 

konkurreras ut. Vid övervägandet av en eventuell nyetablering, samt ett etablerat företags 

utvärdering av branschsituationen beaktas marknadens storlek.  

 

Marknadens tillväxt  

En hög tillväxt visar på en stor framtida marknad och det i sin tur höjer attraktiviteten.  Dock 

är det individuellt från företag till företag vilken tillväxtgrad de finner attraktiv. Det är inte 

bara den nutida tillväxten som är viktig utan även framtida prognoser.  

 

Stadium i produktlivscykeln 

En bransch genomgår ett antal stadier: introduktion, tillväxt, mättnad och nedgång.  

Tillväxten är störst i början, detta betyder dock inte alltid att det är då marknaden är som 

attraktivast. Genom att segmentera på olika sätt i de olika stadierna, kan företag uppnå nya 

försäljningsmöjligheter och göra branschen attraktiv. Attraktiviteten beror även på hur 

konkurrenterna agerar i de olika stadierna.   

 

Cykliska och Säsongsmässiga efterfrågevariationer  

Generellt eftersträvar företag att ha så små variationer som möjligt på efterfrågesidan.  

 

 

                                                 
27 Lehmann, D. Winer, R. “Analysis for Marketing Planning 2nd Edition”, 1991 
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Vinst 

En hög vinstmarginal gör branschen mer attraktiv. Faktorer som påverkar vinsten och dess 

variation i branschen är bland annat produktion, teknologi och konkurrensintensiteten. 

Företag ser branscher med stor vinstvariation riskfyllda. Detta behöver dock inte påverka 

attraktiviteten negativt, då denna varierar från bransch till bransch. Den utvärderas alltså olika 

beroende på i vilken bransch ett företag befinner sig, eller önskar befinna sig i.  

Det kan ibland även vara värt att satsa på en bransch med lägre vinstmarginal.  

Konkurrensintensiteten på dessa marknader är oftast betydligt lägre, och om man lyckas ta 

fram en innovativ och framgångsrik produkt, kan företaget generera stora vinster.  

Det bör även beaktas att framgång inom innovativa branscher kan vara kortsiktig28. Ett 

exempel på detta är IT branschen.  

 

Sista steget i situationsanalysen av en bransch är att bedöma attraktivitet utifrån Michael 

Porters omvärldsbaserade synsätt29. Detta innebär att man tittar på olika faktorer vars kraft 

påverkar det egna företagets styrkor och svagheter i branschen.   

 

 

3.1.3. Branschfaktorer - De fem strukturella krafterna 

 

Enligt Porter bör företag sträva efter att verka inom branscher där företaget kan uppnå störst 

konkurrensfördelar. Porter hävdar också att de följande fem faktorerna avgör branschens 

konkurrensintensitet och lönsamhetspotential. 

 

 

FIG. 1 DE FEM STRUKTURELLA KRAFTERNA SOM PÅVERKAR BRANSCHENS 

ATTRAKTIVITET30   

                                                 
28 Lehmann, D. Winer, R. “Analysis for Marketing Planning” 2nd Edition, 1991 
29 Porter, M. “Konkurrensstrategier”, 1983 
30 Ibid 

Branschrivalitet Substitut 

Kundernas makt

Leverantörernas makt

Nya aktörer
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Branschrivalitet  

Denna beskriver den rådande konkurrenssituationen mellan aktörerna inom branschen. 

Rivaliteten bestäms av branschens koncentration, likhet mellan konkurrenter, samt deras 

strategier.    

 

Substitut 

Substitut innebär att olika företag konkurrerar genom att tillgodose samma behov, med 

likartade produktlösningar. Substitutionstrycket kommer från alternativa lösningar och 

innovationer för att tillgodose kundernas behov. Finns det många konkurrenter som 

producerar likartade varor för att tillgodose samma behov är detta ett tecken på hög 

konkurrensintensitet. Kundernas benägenhet att byta produkt beror på produktens kostnad 

relaterat till kvalitet, samt kundens lojalitet gentemot ett företag.  

 

Nya aktörer 

Konkurrenstrycket utgörs av antalet potentiella och nya aktörer, samt deras strategier och 

förutsättningar. Hotet om nyetablering inom en bransch påverkas av om branschens 

etableringshinder är höga eller låga. Hinder kan utgöras av stordriftsfördelar och 

produktdifferentiering, dvs. om etablerade aktörer har kända varumärken och lojala kunder. 

Andra typer av etableringshinder är kapitalbehov och omställningskostnader, samt tillgång 

till distributionskanaler. 

  

Kundernas Makt 

Här beaktar företagen kundernas relativa styrka, makt och förhandlingsposition. 

Konkurrenstrycket kommer från kundernas förmåga att påverka branschen bl.a. genom att 

tvinga ner produktpriserna och kräva högre kvalitet. På så sätt spelar de ut konkurrenterna 

mot varandra. Kunder anses ha stor förhandlingsstyrka, om de köper in stora volymer i 

förhållande till företagets totala försäljning, eller om produkterna utgör en stor del av 

kundernas inköp. En annan faktor som kan påverka kundernas förhandlingsstyrka är om de 

har tillgång till fullständig information om branschen och produkten. 

 

Leverantörernas Makt 
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Denna typ av konkurrenstryck utgörs av leverantörers styrka, makt och 

förhandlingsposition. Leverantörer kan utöva sin förhandlingsstyrka genom hot om 

prishöjning, eller försämrad kvalitet på levererade produkter. Förhandlingsstyrkan påverkas 

bl.a. av leverantörernas ställning på marknaden, branschens betydelse för leverantören, 

samt vikten av leverantörernas produkt för köparens verksamhet. 

 

Efter man har bedömt attraktiviteten kan ett företag som nästa steg kartlägga 

konkurrensstrukturen på marknaden.  

 

 

3.2 Konkurrenssegmentering   

 

Branschanalysen kan vara missvisande eftersom den innefattar flera olika branschsegment, 

d.v.s. aktörer som vänder sig till olika målgrupper. Därför vill vi utveckla branschanalysen, 

genom att dela upp branschen i ytterligare segment.  

    

Ett företag kan dela in marknaden och sina konkurrenter på olika sätt genom segmentering. 

Vi anser att en strategisk gruppanalys är ett lämpligt sätt att segmentera då företag 

genomför en konkurrensanalys. Genom denna typ av segmentering kan företaget identifiera 

sina närmaste konkurrenter baserat på strategi.31   

  

 

3.2.1 Strategiska grupper  

 

En strategisk grupp är en grupp företag i en bransch som följer samma eller liknande 

strategier för att närma sig marknaden. Då en bransch oftast består av många företag kan en 

indelning i strategiska grupper underlätta granskningen. Väsentliga strategiska skillnader 

mellan företag kan uppmärksammas och förenkla konkurrensanalysen. En strategisk 

gruppanalys innebär dessutom att man får ett säkrare och djupare beslutsunderlag då ett 

flertal företag och olika strategier beaktas.32 

                                                 
31 Grant, M. R. “Contemporary Strategy Analysis”, (2001) 
32 Flavian, C. Polo, Y. “Strategic Groups Analysis as a tool for strategic marketing”, 1998 
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Begreppet strategisk grupp syftar på symmetriska företag inom en bransch. Detta betyder 

att exempelvis deras kostnadsstruktur, organisationsstruktur och produktsortiment är 

likartade. Ofta har strategiska grupper lika stora marknadsandelar och påverkas av likartade 

händelser. Detta leder till att deras reaktioner vid förändringar i branschen är väldigt lika.33 

De strategiska grupperna kan påverka varandra och konkurrensen på olika sätt. Det finns 

fyra faktorer som utgör hur starkt de strategiska grupperna i en bransch påverkar varandra 

och branschstrukturen. 34 

 

• Hur lika målgrupperna är 

• Hur differentierade deras produkter är 

• Antalet strategiska grupper inom branschen 

• Skillnaden i företagens strategier  

 

Vid en strategisk gruppanalys bör även makrofaktorer och deras eventuella inverkan på 

branschen och enskilda företag beaktas. Detta eftersom makrofaktorer kan påverka ett 

företags strategi temporärt. Utvärderar man en strategi under sådana förhållanden, kan det 

ge en missvisande bild av situationen och konkurrentens strategi. Genom att jämföra 

resultat från olika företag och strategiska grupper kan företaget hitta ett samband mellan 

använda resurser och valda strategier. Skillnaden i resultaten mellan två företag eller 

strategiska grupper med samma resurser kan förklaras med att de använder sig av olika 

strategier. 

Ett företag kan utnyttja en strategisk gruppanalys till att identifiera företagets och 

konkurrenternas egna styrkor och svagheter. Dessutom kan man med hjälp av analysen 

identifiera intressanta strategier för företaget. Detta avgörs av företagets resurser och 

möjligheter. Hittar företaget styrkor och användbara strategier hos konkurrenterna kan man 

använda sig av såkallad benchmarking. Detta innebär att företaget imiterar och använder 

andra företag som förebilder. Företaget tittar på konkurrenternas produkter, service, 

struktur och strategier. Vid benchmarking försöker man inte bara imitera utan även 

utveckla och förbättra vad det andra företaget är bra på för att själv bli ännu bättre. Ett 

företag kan använda sig av benchmarking med syftet att anpassa sig för att tillhöra en viss 

                                                 
33 Porter, M. “Konkurrensstrategier”, 1983 
34 Ibid 
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strategisk grupp.  Samtidigt bör företaget även ta hänsyn till de etableringshinder som kan 

finnas för de olika strategiska grupperna.35 

 

Efter att ha definierat hur marknaden ser ut och kartlagt sina konkurrenter i form av 

konkurrensnivåer och strategier anser vi att nästa steg i en konkurrensanalys är att granska 

konkurrenternas styrkor och svagheter. 

 

 

3.3 Bedömning av konkurrenternas styrkor och svagheter  

  
För att fördjupa oss ytterligare i detaljhandelns konkurrensanalyssituation har vi använt oss 

av olika forskares bassteg för att bedöma konkurrenterna i branschen. Vi har identifierat 

fyra huvudkomponenter för att analysera detta. Dessa har vi baserat på Michael Porters 

konkurrentmodell och Lehman och Winers, samt Kotlers synsätt36.  

Med hjälp av dessa komponenter vill företaget försöka förstå konkurrenter för att förutsäga 

deras mål samt val och utförande av strategi.  

 

Identifiera konkurrenternas strategier och framtida mål 

Företag har olika strategier beroende vilka mål de har.  

En av de viktigaste indikatorerna på en konkurrents mål är dennes historia. Hur lyckas 

konkurrenten för närvarande jämfört med föregående perioder? Vid granskning av 

konkurrenternas strategier bör företaget uppmärksamma större förändringar såsom 

nyinvesteringar. Detta då det ofta ger en inblick och hänvisning om nya projekt och idéer.   

Vid en granskning av konkurrenternas mål och strategier beaktar företaget bland annat 

riskattityder, tidigare strategier samt värderingar och policy i respektive företag. Detta ger 

en djupare inblick i företagsstrukturen och filosofin.  

Konkurrentens organisationsstruktur bör även granskas, då denna ger en viss antydan om 

de olika funktionella områdena, och vilka som anses vara strategiskt viktiga. Då aktörer 

granskar konkurrenternas organisation bör de även uppmärksamma företagsledningen. 

                                                 
35 Flavian,C. Polo,Y. “Strategic Groups Analysis as a tool for strategic marketing”, 1998 
36 Porter E. M. ”Konkurrensstrategi” (1983) 
    Lehman D. R. Winer, R. S. “Analysis for Marketing Planning, 2nd Edition,” (1998)     
    Armstrong. Kotler, P. ”Marketing An Introduction 6th Edition”,(2002) 
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Ledningens struktur, arbetssätt och flexibilitet samt förmåga att motivera och koordinera 

personalen bör beaktas.   

 

 

 

Konkurrenternas föreställningar och möjligheter   

När företaget identifierar konkurrenternas antaganden om marknaden finns det enligt Porter 

två huvudkategorier att utgå från37: den egna verksamheten, samt branschen och de andra 

företagen i denna.  

Här bör företaget beakta att det kan finnas kulturella, regionala eller nationella skillnader 

som kan påverka konkurrentens möjligheter till att utveckla nya strategier. 

Då företaget granskar konkurrenternas möjligheter bör de titta på vilka finansiella, humana 

och tekniska resurser som konkurrenterna besitter. Andra faktorer som bör beaktas är 

företagets förutsättning att växa, samt förmåga att anpassa sig till förändringar i 

omvärlden.38 

Då man analyserar konkurrenternas möjligheter till framgång inom branschen är det ett 

flertal områden man tittar på. Dessa varierar från bransch till bransch, men de huvudsakliga 

områden som beaktas är först och främst företagets produkter. Sedan granskas 

återförsäljning, distribution och marknadsföring. Konkurrenternas kostnadsposter är också 

av stor vikt. Företaget bör försöka att jämföra utgifter med de effekterna de åstadkommit, 

eller skulle kunna ge företaget. Vid granskningen av möjligheter bör man även, som 

tidigare nämnt, betrakta konkurrentens historiska data. Detta kan göras genom att   

betraktar konkurrentens förmåga att växa, samt deras reaktionsförmåga att anpassa sig till 

förändringar.39 Företaget kan även använda en utförlig analys av betydelsefulla 

konkurrenter som underlag för att försöka förutsäga framtida branschvillkor. 

   

Företaget kan, genom att signalera trovärdiga beteenden, skapa hot och tryck och försöka 

påverka konkurrenters beteende. Detta för att förbättra det egna företagets 

konkurrenssituation. Med hjälp av resultatet från Porters konkurrentmodell kan företaget 

förutspå vilka strategiförändringar konkurrenterna sannolikt kommer att göra, samt på vilka 

områden de är mest sårbara. 

                                                 
37 Porter E. M. ”Konkurrensstrategi” (1983) 
38 Lehman D. R. Winer, R. S. “Analysis for Marketing Planning,2nd Edition,” (1998 
39 Porter, E. M. ”Konkurrensstrategi” (1983) 
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Kotler40 redogör för en liknande metod, men har kompletterat med ytterligare ett steg. 

Vi anser att man kan komplettera Porters analys med detta steg. Detta steg innebär att 

företaget identifiera de konkurrenter de har för avsikt att attackera. 

 

 

Välja ut konkurrenter man vill attackera 

Genom beslut som bestämmer exempelvis målgruppen har ett företag redan tidigt minskat 

urvalet av potentiella konkurrenter. Bland dessa finns det både starka och svaga 

konkurrenter. Det är lättare för ett företag att attackera de svaga konkurrenterna, men i 

längden kan företaget uppnå en större vinst genom att attackera de starka konkurrenterna på 

de större marknaderna. Detta bland annat eftersom företaget står inför en större utmaning 

som innebär att man måste utveckla och effektivisera de egna konkurrensfördelarna. 

Samtidigt erbjuder större marknader ett bredare kundsegment. 

 

Efter detta moment har företaget definierat branschens attraktivitet, identifierat vilka 

konkurrenter som finns, samt vilka de vill utmana. Nästa steg är för företaget att skaffa sig 

en position som ger en högre vinst än branschgenomsnittet.  För att bli marknadsledande 

eller större än sina konkurrenter, krävs konkurrensfördelar gentemot dessa. 

 

 

3.4 Konkurrensfördelar 

  
Ett sätt att mäta konkurrensfördelar på är att se om det egna företaget har en relativt sett 

högre avkastning på insatt kapital jämfört med konkurrenterna. Konkurrensfördelar kan 

uppstå genom att branschen förändras pga. makrofaktorer. Exempel på detta är ändrad 

efterfrågan, förändring av ekonomiska faktorer såsom generell prisändring inom branschen, 

eller teknisk utveckling. Konkurrensfördelar kan även skapas genom företagets interna 

förändringar , dvs. att man ändrar strategi, produktsortiment, skapar stordriftsfördelar, eller 

byter målgrupp.41   

Ett företag kan skapa konkurrensfördelar genom att vara lyhörd för förändringar. Det gäller 

att uppmärksamma när trender är på väg att skifta, samt kunna agera på ett flexibelt sätt 

inför nya förändringar. Det innebär också att företaget förutser förändringar och investerar i 
                                                 
40Armstrong, G. Kotler, P. ”Marketing An Introduction 6th Edition”, (2002)  
41 Grant, M. R. “Contemporary Strategy Analysis”, (2001) 
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kommande resursbehov i tid. För att skaffa och bibehålla långvariga konkurrensfördelar bör 

företaget även lägga stor vikt i att identifiera sina egna styrkor och svagheter, samt kritiskt 

granska sin position på marknaden.42 

 

 3.4.1 Konkurrensstrategier 

 

För att lyckas bättre än andra företag i branschen kan man använda sig av Porters tre 

basstrategier43: differentiering, kostnadsöverlägsenhet eller fokusering. Vi kommer nedan 

redogöra för de olika konkurrensstrategierna. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

FIG. 2  DE TRE GRUNDLÄGGANDE STRATEGIERNA ENLIGT PORTER 44  

 
 

Differentieringsstrategin 

Differentiering innebär att ett företag erbjuder en produkt som är unik, detta för att skilja 

sig från konkurrenterna. Exempel på unikhetsdrivare är service, pålitlighet, status, kvalitet, 

och innovation.45 Ett företag har differentieringsfördelar bara då det erbjuder unika 

produkter till lägre pris än kostnaderna för själva differentieringen. En differentiering kan 

ibland göra det svårt att nå en hög marknadsandel, och kräver ofta ett slags exklusivitet 

vilket inte går att förena med hög markandsandel.46 

 

                                                 
42 Ibid 
43 Porter, M. ”Konkurrensstrategi” (1983) 
44 Ibid 
45 Grant R, “Contemporary Strategic Analysis” (2001) 
46 Porter M, ”Konkurrensstrategi” (1983) 
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Nyckelelement i strategin  Krav på organisationen 

Märkesvaror, reklam, design  Marknadsföringsförmåga, kreativitet, mål och drivkraft 

Kvalitet, service  forskningsförmåga, stark interfunktionell koordination 

  

 

Kostnadsöverlägsenhet 

Kostnadsöverlägsenhet innebär att ett företag producerar och distribuerar produkter till 

lägsta möjliga kostnad.  Några av riskerna med kostnadsöverlägsenhet är oförmågan att 

upptäcka nödvändiga produkt- eller marknadsföringsförändringar, samt efterfrågad service. 

Detta på grund av den uppmärksamhet som ägnas åt kostnadsreducering. För att 

lågkostnadsstrategin ska vara framgångsrik, är det en fördel att ha en hög marknadsandel. 

Detta leder till stordriftsfördelar, samt att företaget har en stark förhandlingsstyrka 

gentemot sina leverantörer.  

Ofta måste företagen göra tunga initialinvesteringar i form av produktionsanläggningar och 

ny teknologi för att kunna producera till en låg kostnad. Detta följs av att branschpriserna 

pressas ner vilket kan medföra initialförluster, men på sikt ger strategin ofta högre 

marknadsandelar. 

 

Nyckelelement i strategin   Krav på organisation 

Skalekonomiska anläggningar  Tillgång till kapital 

God kontroll över F&U och administration  Effektiv ingenjörsprocess 

 

 

Fokuseringsstrategin 

Fokuseringsstrategin innebär att ett företag koncentrerar sin verksamhet till ett särskilt 

kundsegment eller geografisk marknad. Målgruppen och dess behov sätts i fokus och 

företaget konkurrerar genom att tillgodose målgruppen på ett effektivare sätt än de aktörer 

som tillgodoser en bredare kundbas. Detta betyder att ett företag kan använda sig av 

differentieringsstrategin om kunderna efterfrågar något unikt, eller lågkostnadsstrategin om 

kunderna efterfrågar låga priser. De båda strategierna kan även till viss del kombineras. 

Genom att en aktör vänder sig till ett smalt segment uppstår möjligheten att erbjuda en unik 

produkt eller service, och samtidigt erbjuda ett bra pris. 
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De företag som lyckas med denna strategi har möjlighet att uppnå framgång och generera 

stora vinster. Dock bör beaktas, att denna strategi kan begränsa ett företags möjlighet att 

uppnå stora marknadsandelar, eftersom det vänder sig till en smal kundbas.47 

 

 

3.4.2 Positioneringsteorin  

 

När ett företag identifierat vilket segment de vill vända sig till, samt vilken strategi man vill 

använda sig av är det viktigt att positionera sig rätt. Positionering är hur företaget eller 

produkten uppfattas av kunden, d.v.s. vilken image företaget förmedlar. Företaget kan 

erbjuda en unik produkt som skiljer sig från konkurrenternas genom att anpassa produktens 

image och egenskaper för att tilltala målgruppen.48  

Positionering innebär en rad viktiga steg49: 

 

Identifiera produktens viktigaste egenskaper 

Här måste företaget kartlägga vilka produktattribut kunderna i målgruppen värderar högst.  

 

Göra ett positioneringsdiagram baserat på de två viktigaste produktattributen.  

På diagrammet kan företaget kartlägga sin egen och konkurrenternas positioner på 

marknaden utifrån de två viktigaste produktattributen.  

 

Bestämma vilken konkurrensstrategi man vill föra   

Detta innebär att företaget antingen tar fram en offensiv konkurrensstrategi eller drar sig ur 

branschen (position away). ”Position away”  behöver inte betyda att företaget lämnar 

branschen, istället kan det fokusera på en nisch inom marknaden där konkurrenstrycket är 

lägre, och företaget har större framgångspotential. 

 

Designa produkt attribut och tillhörande imagebild 

I detta stadium utformar företaget produktens design och image för att tilltala målgruppen. 

Företaget bör sträva efter att tydliggöra produktens unikhet. Detta kan innebära allt från 

produktförpackning, reklamens utformning, prisnivå och typ av reklam till distribution. 

                                                 
47 Porter M, ”Konkurrensstrategi” (1983) 
48 Armstrong,G. Kotler, P. ”Marketing An Introduction 6th Edition” ,(2002) 
49 Hill, E. O´Sullivan, T. ”Marketing 2nd Edition” (1999) 
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Bibehålla en långsiktig konkurrensfördel  

För att uppnå en framgångsrik och långsiktig konkurrensfördel är det viktigt att aktören 

skiljer den egna produkten från konkurrenternas. För att lyckas med detta måste företaget 

kontinuerligt samla in, och bearbeta information om marknaden. Viktigast är att  tillgodose 

kundernas behov på ett bättre och mer effektivt sätt än konkurrenterna. 

 

För att positioneringen ska få önskad effekt är det viktigt att företagets faktiska egenskaper 

och de egenskaper det förmedlar överensstämmer.50 

Om företaget inte befinner sig i den positionen på marknaden de önskar, kan företaget 

utifrån sina möjligheter ompositionera sig och förbättra sina konkurrensfördelar. Här bör 

det dock beaktas att stabilitet och konsistens inom ett företag leder till störst framgång.51 

 

Det gäller inte bara att finna konkurrensstrategier som företaget kan utnyttja utan de ska 

också vara hållbara, dvs. de ska inte vara lätta att kopiera52.  Jay Barney, som är en av de 

främsta förespråkarna av det resursbaserade synsättet menar att det inte alltid räcker att 

framhäva branschens attraktivitet och företagets marknadsposition för att se om ett företag 

har konkurrensfördelar. Barney menar att företaget har en konkurrensfördel när de 

implementerar en strategi, som inte samtidigt implementeras av en existerande eller 

potentiell konkurrent.53 

 

 

3.5 Resursbaserad Strategi 

 

Det resursbaserade strategiska synsättet grundar sig på att ett företag, då det utformar en 

strategi utgår från sina egna resurser och möjligheter, den så kallade inre effektiviteten – att 

göra saker rätt. Företagets resurser utgörs av finansiella, organisatoriska och fysiska 

resurser samt humankapital. Frågan företag bör ställa sig inom detta synsätt är vad vi är bra 

på, och inte vilka våra konsumenter är och vad de efterfrågar. Detta innebär dock inte att 

aktörerna kan förbigå externa faktorer. För att vara framgångsrik måste företaget ta tillvara 

                                                 
50 Hill, E. O´Sullivan, T. ”Marketing 2nd Edition” (1999) 
51 Grant, R. “Contemporary Strategic Analysis” (2001) 
52 Lohmander, B.Tufvesson, I. Specialvaruhandeln och konsumenterna, (1988) s.6 
53 Lektionsanteckningar Strategi och Styrsystem, Kärreman, M.  (VT 2002) 
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på och utforska möjligheter, samt neutralisera potentiella hot. Detta kan beskrivas som den 

yttre effektiviteten - att göra rätt saker.54 Fördelen med detta synsätt i dagens 

snabbföränderliga och fluktuerande branscher är att strategier som utvecklats av företagets 

inre resurser är stabilare. Genom att använda företagets interna resurser och förutsättningar 

ökar möjligheterna till att utveckla en långvarig strategi och konkurrensfördel.  

Företaget bör analysera både sina och konkurrenternas tillgång till  viktiga resurser. Detta 

för att kunna kartlägga hur företaget kan uppnå konkurrensfördelar och utforma en 

konkurrenskraftig strategi. I detta syfte kan man utgå från Barneys såkallade VRIO-

analys.55 

 

 

3.5.1  Valuable Rareness Imitability Organization (VRIO)-Analysis 

  

Ett företag som förfogar över värdefulla, sällsynta och svårimiterbara resurser, samt en 

effektiv organisationsstruktur har stor potential att skapa en varaktig konkurrensfördel.56 Vi 

redogör nedan för vad som bör beaktas då man utvärderar företagets och konkurrenternas 

resurser.  

 

Värdefulla  

Värdefulla resurser utgör företagets förmåga att svara mot både hot och ta tillvara på 

möjligheter i omgivningen. Denna resurs utgörs främst av företagets organisation och 

humankapital.  

 

Sällsynta   

En resurs sällsynthet utgörs av hur många konkurrerande företag inom branschen som har 

tillgång till eller äger resursen i fråga. 

 

Svåra att imitera  

Imiterbarheten av en resurs påverkas av om det finns möjligheter att rekonstruera 

situationen då den uppstod. Finns det inga möjligheter till detta är resursen svår att imitera. 

                                                 
54 Ibid 
55 Barney, J. “Bringing Managers back in” (1996) 
56 Ibid 
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I detta samband kan även kostnader vara en begränsande faktor. Social komplexitet, kultur 

och rykte är svårimiterbart.  

  

Effektiv organisation 

För att skapa en varaktig konkurrensfördel baserat på de ovanstående kriterierna krävs en 

välorganiserad och effektiv organisation. En sådan organisation karaktäriseras framförallt 

av företagets kommunikations- och inlärningsförmåga, kunskap, ledarskap och struktur.    

 

Företag idag lägger allt större vikt vid kommunikation och inlärningsförmåga. 

Eliasson sätter detta i fokus, han anser att det främst är företagets humankapital och inte det 

fysiska kapitalet som utgör en konkurrensfördel57. Viktigt är att företagets kommunikation 

och informationshanteringen utnyttjas och fungerar effektivt. Eliasson betonar att det kan 

vara farligare att vara passiv än att göra fel. Misstag gör alla, ofta resulterar misstagen i att 

nya lösningar tas fram, learning-by-doing effekten gynnar företag i längden.58   

Konkurrenssituationen bedöms bl.a. utifrån om det finns goda möjligheter att testa olika 

affärsidéer och innovationer. Ett företags inlärningsförmåga, kunskap och kommunikation 

är förutsättningar för att skapa ett innovationsfrämjande klimat59.  

Kirzner och Heyek anser att ett företags vinst ökar främst genom innovation dvs. att 

upptäcka och utveckla nya och bättre sätt att producera och sälja sina varor på60. 

Konkurrensen kännetecknas av att innovationer tvingar marknaden och dess aktörer till 

förändring. De hävdar att enbart de företag vars chefer har förmåga att lära snabbare än 

konkurrenterna, kommer att ha långvariga konkurrensfördelar61. 
 

 

 

 

 

                                                 
57 Eliasson, G. ”Innovationer, Affärsidéer och Sysselsättning” s.80, (2000) 
58 Ibid 
59 Starkey, K. “How Organizations Learn” (1996) 
60 Dickson, P. “Toward a general theory of competitive rationality”   (1990-1992) 
61 Ibid 
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                                          4 

               - FALLSTUDIE- 

I detta redogör vi kortfattat för situationen på den svenska detaljhandelsmarknaden, framförallt 

modebranschen. Vi ger även en kort beskrivning av respektive fallstudieföretag.  

 

 

4.1 Den Svenska Detaljhandeln 

 

Den svenska detaljhandeln omsatte 2001 totalt 364 mdr SEK. Dagligvaruhandel med kläder 

utgjorde därav 34 mdr SEK. Enbart livsmedelshandeln ”dagligvaror” omsatte mer , ca 183 mdr 

SEK.62 Försäljningen för de 50 största modedetaljisterna år 2001 var 24,212 mdr SEK, en 

ökning med 5,7 % från år 2000 (22,905 mdr SEK) . 

De tio största modedetaljisterna omsatte 18,136 mdr SEK, vilket motsvarar 37 % av den totala 

klädkonsumtionen och 75% av de 50 största modedetaljisterna.63 

 

 

De största modeföretagen på den svenska marknaden 2001   

  

 Omsättning (Mdr) Antal Butiker Ökn från 2000 (%) 

Hennes och Mauritz 5,433 118 +3 

Lindex 3,352 179 +6 

KappAhl 3,115 125 +/- 0 

JC (Boys, Girls) 1,758 116 +3 

Åhléns 4,661 77 +29 

Dressman 1,106 28 +28 

                                                 
62 www.svenskhandel.se/detail.asp?Area=Fakta&Category=Detaljhandel&Article=908  
63 ”Förtätad Modemakt”, Habit, Nummer 6, 2002 
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Figur 3 DE STÖRSTA MODEFÖRETAGEN PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN 200164 
 

 

 

  4.2 Zara 

 

Zara är en del av det spanska textilimperiet Inditex som också omfattar klädkedjorna 

Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius och Oysho med 1445 butiker utspridda 

på 43 länder. Dessa sex klädkedjor har klart skilda profiler.   

 

Det viktigaste varumärket är Zara som svarar för 80 procent av bolagets omsättning, med 

515 butiker i 37 länder.65 Zara har butiker i Europa, USA, Mellanöstern och Asien. Europa 

står som den mest centrala marknaden med Spanien i spetsen. Spanien representerade 2001 

39,2 % av Zaras totala försäljning. Men andelen minskar för varje år på grund av Zaras 

expansion i övriga världen. Efter Spanien är Frankrike, Tyskland, England, Portugal samt 

Grekland  de viktigaste marknaderna för Zara. Expansionen är särskilt fokuserad på de här 

länderna och på Italien, där Zara öppnade sin första butik i april 2002. 

Zaras sortiment består främst av kläder, skor och accessoarer. 

 

Zara går gärna in på nya marknader i samarbete med lokala partners som i Tyskland och 

Italien, eller via franchising i mindre länder som Finland och Island. När de ska öppna sin 

första butik i Sverige väljer de att göra det på egen hand. 

 

Inditex planerar att öppna 250 nya butiker årligen.66 Inditex har 27 000 anställda, varav 200 

arbetar som modedesigner. Varje år tar företaget fram 20 000 nya plaggtyper. 

Nettoförsäljningen verksamhetsåret 2001 var 29,8 mdr kronor (+24 procent) varav Zara 

22,7 mdr och resultatet efter finansiella poster 2001 var 3,1 mdr.67 

 

                                                 
64 Ibid 
65 www.inditex.com  
66 Wilke B, H&M ligger rätt i smak, DI, 2002-07-11 
67 Zara utmanar H&M i Stockholm, Skandinaviska Modebranschtidningen Habit 2002:12 
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   4.3 Hennes & Mauritz 

 

Affärsidé: ”Mode och kvalitet till bästa pris” 

  

Idag är H&M ett börsnoterat bolag med en omsättning på 46, 528 mdr SEK (2001), vilket 

är en ökning med 30% jämfört med föregående år. 88% av denna sker utanför Sverige. 

Sverige (118 butiker) svarar för 12% av H&Ms omsättning (5, 433 mdr) och är tillsammans 

med England och Norge H&Ms näst största marknad efter Tyskland. Resultat år 2001 efter  

finansiella poster var  5 ,734 mdr SEK. 

 

2002 öppnades ca 90 nya butiker i Tyskland, Frankrike, USA, Spanien och England.  

Hennes & Mauritz väljer att etablera sig på egen hand och använder sig inte av franchising 

eller joint venture. När H&M öppnar nya butiker måste de ha väldigt bra affärsläge. 

Butikernas yta varierar mellan 300 och 4000 kvadratmeter. Deras utformning är viktig, då 

den ska vara enkel och behaglig och samtidigt väcka köplusten. 

H&Ms sortiment består främst av kläder och accessoarer. På vissa marknader har H&M 

även  ett stort utbud av kosmetikaprodukter. 

Hennes & Mauritz har idag runt 809 butiker i 14 länder med 34 000 medarbetare, varav 80 

är designers. 

Hennes & Mauritz använder sig inte bara av butiksförsäljning. Kunderna  

i Norden kan sedan 1980 även beställa kläder och delvis kosmetik från postorderfirman 

H&M Rowells och sedan 1998 även handla via Internet.68 

                                                 
68 Årsredovisning H&M 
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                                                5     

         - ANALYS - 

Detta kapitel är kärnan i vår uppsats. Vi ämnar analysera samtliga insamlad data och 

redogöra för brister och förtjänster i de metoder och synsätt vi redogjort för i teoridelen. 

 

 

Den kritiska granskningen sker genom att vi tillämpar de befintliga synsätten på den 

svenska modebranschen och våra fallstudieföretag. Vi kommer även att diskutera 

relevansen av de olika delmomenten vi redogjort för i teoridelen. Genom detta identifierar 

vi skillnader mellan de befintliga metoderna vi valt, och hur konkurrensanalyser görs i 

praktiken. Vi kommer att uppmärksamma vad man enligt teorin bör göra, men som 

fallstudieföretagen inte gör. Samtidigt beaktar vi vad företagen gör, som inte behandlas i de 

befintliga metoderna.  Vi diskuterar skillnaderna samt deras respektive för- och nackdelar. 

Vidare kommer vi att diskutera metodernas relevans för att besvara syftet av vår uppsats, 

att göra en relevant konkurrensanalys för modeföretag.   

  

 

5.1 Situationsanalys av en marknad 

 

Vi vill i följande avsnitt undersöka hur makrofaktorer, marknadsfaktorer, samt 

branschfaktorer, dvs. de fem strukturella krafterna används inom modebranschen och våra 

fallstudieföretag för att genomföra en konkurrensanalys.  

 

 

5.1.1 Makrofaktorer 

 

Teknologiska faktorer  

För modeföretag är det viktigt att hålla sig uppdaterade hur teknologin i branschen 

förändras. En modern och effektiv teknologi kan utgöra en viktig konkurrensfördel i 

modebranschen. Anledningen till teknologins betydelse är att modebranschens produkter 
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har en kort produktlivscykel. Det gäller att snabbt kunna ställa om sin produktion och 

leverans. 

Båda fallstudieföretagen lägger stor vikt vid teknologisk utveckling. De strävar efter en hög 

grad av standardisering i produktions och leveransprocesserna för att minska ledtiderna och 

kostnaderna i leveranskedjan. De betonar dock att de inte beaktar teknologiska faktorer då 

man överväger en etablering eller utvärderar attraktiviteten på en marknad. Teknologiska 

faktorer beaktas för att företaget ska bli effektivare och uppnå konkurrensfördelar såsom 

effektivare produktionsprocesser, uppnå stordriftsfördelar, intern kontroll och 

kommunikation. Med kontroll och kommunikation syftar man på att följa enskilda varors 

försäljning och utifrån detta fatta beslut, exempelvis producera mer eller sälja ut produkten 

i fråga. Detta underlättas och påskyndas genom teknologisk utveckling av 

informationsteknik. 

Teknologiska faktorer spelar en stor roll, men inte då företagen utför en marknadsanalys. 

Företag inom modebranschen bör ta större hänsyn till teknologiska faktorer då de 

utvärderar det egna företaget och konkurrenterna. Med detta menar vi att de bör beaktas i 

större utsträckning då man i konkurrensanalysen vill kartlägga vad man vill förbättra, dvs. 

utformar en strategi.  

 

Politiska faktorer 

Politiska faktorer är viktiga inom alla branscher. Företag inom modebranschen etablerar sig 

inte i länder där konflikter råder, då detta är för riskfyllt. Vi anser inte att denna faktor 

behöver beaktas specifikt. Detta eftersom företag vanligtvis har god uppsikt över det 

politiska förhållandet i de länder företaget befinner sig, eller överväger att etablera sig i. 

Fallstudieföretagen betonade att de på samma sätt som andra företag, inte övervägde att 

etablera sig i politiskt instabila länder.  

 

Ekonomiska faktorer  

Modebranschen är en känslig bransch vad gäller ekonomiska förändringar, detta då en stor 

del av konsumtionen utgörs av att tillgodose önskemål snarare än behov. Företagen påpekar 

att de vid lågkonjunkturer är försiktiga med expansion, och eventuellt även vid inköp, men 

Zara och H&M ändrar inte sina grundstrategier beroende på utvecklingen.  H&M påpekar 

att de faktiskt även kan öka sin omsättning i ekonomiska lågkonjunkturer, genom att de 

lockar till sig kunder som vanligtvis handlar hos de mer exklusiva aktörerna inom 

branschen. Ekonomiska faktorer är viktiga för modedetaljister, såsom H&M och Zara, då 
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de ofta befinner sig i ”A-lägen”, dvs. bästa läge. Detta innebär lägen i centrum med höga 

hyror. 

 

”Vi tittar på våra möjligheter att etablera oss med hänsyn till hyror och kontrakt.”  

     Kjell Berggren 

  

Många andra branscher såsom tillverkningsindustrin behöver inte ta hänsyn till denna 

aspekt i samma utsträckning. Vid en situationsanalys av en marknad är även kostnader för 

etablering eller att behålla sin position på marknaden att beakta, exempelvis hyror och 

löner.  En av anledningarna till att det tagit tid för Zara att etablera sig i Sverige är de höga 

hyrorna för bra butikslägen.69 

En annan viktig ekonomisk faktor som bör beaktas är hotet på produktions- och 

tillverkningsnivå. Anledningen att företagen kan erbjuda låga priser är att 

produktionskostnader och löner är låga i produktionsländerna. Skulle detta ändras, är H&M 

och Zara tvungna att höja sina priser, vilket skulle innebära helt nya strategier.   

Även om det är svårt att förutspå en konjunkturnedgång på en utländsk marknad, bör 

företagen undersöka den utländska valutans växelkurs och landets inflationsrisk. Detta 

gäller framförallt för de länder där företaget har produktion. Vi anser att de ekonomiska 

faktorerna är av stor vikt vid en analys av situationen i modebranschen. Men vi anser att 

företaget tar hänsyn till detta innan det gör en konkurrensanalys. Om inte det ekonomiska 

läget på en marknad är stabilt överväger företaget inte att etablera sig. 

 

Juridiska faktorer 

Vad som är viktigt då ett företag utför konkurrensanalyser inom detaljhandeln är om det är 

fritt inträde på marknaden. Detta innebär att det inte finns några lagar som hindrar de 

företag som vill utmana de etablerade företagen. Juridiska faktorer utgör inget större hot på 

den svenska detaljhandelsmarknaden. Det är en faktor fallstudieföretagen beaktar, dock 

anser de inte att den har en avgörande effekt vid utvärdering av marknadssituationen. På 

samma sätt som vid politiska faktorer beaktas detta inom alla branscher, dvs. det är inget 

unikt för modebranschen.  

 

 

                                                 
69 Wahlberg Maria, Svenska Hyror bromsar Zara, SvD (20/9 2002) 
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Sociala faktorer 

Modeföretag måste anpassa sig till befolkningen och deras värderingar för att erbjuda 

produkter som tilltalar konsumenterna. Då modedetaljister gör konkurrensanalyser tittar de 

ingående på marknadens sociala faktorer. De tittar framförallt på demografin på marknaden 

för att utvärdera sina egna möjligheter. Genom att undersöka marknadens demografi kan 

man oftast relativt snabbt identifiera majoriteten av kundgrupperna, deras ålder och vad de 

efterfrågar. Företagen kan även utifrån detta relativt snabbt identifiera potentiella 

konkurrenterna och deras produktutbud.  

Zara tittar framförallt på livsstil och trender då de analyserar marknadens attraktivitet. Detta 

var en av grunderna till att de valt att etablera sig i Stockholm. Det är en storstad och där är 

efterfrågan på trendiga produkter hög och konsumentgruppen stor. Baserat på detta var det  

för Zara ett logiskt steg att börja sin Sverigeverksamhet i en storstad. För ett företag som 

nyetablerar sig på en marknad bör det i en marknadsanalys även ta hänsyn till 

befolkningens traditioner och seder, framförallt då företaget ska rekrytera ”inhemsk” 

personal. Internationella företag måste vara lyhörda för de lokala marknaderna. 

Grundstrategierna ska utgå från koncernnivå och vara samma globalt, men företaget måste 

anpassa sig till lokala traditioner och seder. Detta innebär att företaget utvecklar en egen 

eller kompletterande lokal strategi. Konkurrensstrategier kommer att behandlas senare i 

analysen. Fallstudieföretagen betonar att detta hittills inte utgjort ett problem.  

 

”Vår strategi är tämligen snarlik varje gång vi väljer att äntra en ny marknad.70·" 

    Raul Estradera, Informationschef Zara 

 

Båda företagen tar hänsyn till lokala beteenden i viss mån, men varken Zara eller H&M har 

genomfört konkurrensanalyser där den lokala marknadens traditioner avgjort attraktiviteten.  

 

”Vi ser det som en stor tillgång att kunna tillhandahålla alla länder samma typ av mode. 

Enligt oss finns det inga specifika skillnader eller gränser för modet idag.71” 

Raul Estradera 

 

                                                 
70 Zara utmanar H&M i Stockholm,  Skandinaviska Modebranschtidningen Habit 2002:12 
71 Ibid 
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Zara har samma sortiment över hela världen, men det är butikscheferna som bestämmer 

vilka produkter från det totala sortimentet som ska finnas i butiken. Detta gör Zara för att ta 

hänsyn till det lokala beteende. 

 

”Vi ser det som något positivt att ta intryck från olika sociala trender och är medvetna om 

att detta kan variera och vi försöker att anpassa oss till detta.”  

     Carmen Melón 

 

H&M  bedömer marknadsattraktiviteten på ett liknande sätt. Då H&M undersöker en ny 

marknad tittar de först på befolkningsstrukturen, dvs. demografin. De betonar vikten av att 

ha en relativt ung befolkningsstruktur i de områden de befinner sig, eftersom de utgör större 

delen av kundkretsen.  

Respektive fallstudieföretag anser att de sociala faktorerna är de viktigaste makrofaktorerna 

att beakta vid en analys av marknadssituationen. De anser naturligtvis att juridiska, 

politiska och ekonomiska faktorer är viktiga och måste beaktas. Dessa faktorer måste ligga 

på en av företaget bestämd nivå. Att denna uppnås är en förutsättning för att gå vidare i en 

konkurrensanalys. Uppfylls inte landets juridiska, politiska och ekonomiska nivåer till 

företagets krav, anses inte marknaden ha någon framgångspotential.  

 

I nästa steg av en situationsanalys i en marknad bör företag, enligt våra utvalda metoder, ta 

hänsyn till följande marknadsfaktorer. Dessa faktorer fokuserar i högre grad på den aktuella 

marknaden än på makromiljön. 

 

 

5.1.2 Marknadsfaktorer 

 

Marknadens Storlek  

Marknadens storlek har en viktig betydelse inom modebranschen, såsom inom andra 

branscher. Storleken ger betydande information om hur marknaden fungerar och 

konsumenternas inställning till aktörer på marknaden, samt eventuella nyetableringar. 

Stora företag finner stora marknader attraktiva, men inom detaljhandeln är marknadens 

storlek inte alltid den avgörande faktorn för att bedöma attraktiviteten.72 

                                                 
72 Gielens, K. &Dekimpe, M. ”Do international entry decisions of retail chains matter in the long run?,”(2001) 
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Modedetaljister som överväger att etablera sig på en ny marknad bör vid en 

konkurrensanalys kartlägga marknadsstrukturen. De bör även se på huruvida den består av 

stora eller små företag samt antalet aktörer. Företagen bör även beakta kundgruppens 

storlek och därefter analysera den insamlade informationen. Detta för att se om det egna 

företaget har en potentiell framtid på marknaden. Skiljer sig förutsättningarna åt måste man 

överväga att ändra och anpassa det egna företaget eller utforska andra mer passande 

marknader. Modedetaljister som redan befinner sig på en marknad bör kontinuerligt 

observera förändringar på marknaden och hur dessa påverkat deras ställning, dvs. var 

företaget befinner sig i förhållande till önskad position. Marknadens attraktivitet bör även 

granskas med hänsyn till antalet aktörer och deras storlek, samt konkurrensintensiteten på 

marknaden. Lokala områden är en viktig faktor inom detta område och befolkningstätheten 

är av stor vikt. Detta är viktigt för båda fallstudieföretagen, framförallt vid nyetableringar.  

 

”Det gäller att hitta ett område som är måltätt.” 

     Kjell Berggren 

 

Att Zara har valt att etablera sig i Sverige visar att det inte behöver vara marknadens storlek 

som avgör attraktiviteten. Den svenska marknaden består av ett fåtal stora aktörer som 

dominerar marknaden (ex. H&M, Lindex, Kapp-Ahl, Åhléns och JC).  

Båda företagen anser att de beaktar marknadens potential i form av dess storlek, men denna 

bryts ofta ner till lokalt område. Marknadens potential och storlek är viktiga för det egna 

företaget och beaktas ingående av modeföretag. Det bör dock betonas att modedetaljister 

främst tittar på befolkningsstrukturen och vad de kan bidra med på en ny marknad. Att 

marknaden inte är stor behöver inte betyda att den inte har potential73.  

 

”Är demografin rätt, och marknaden har potential, ser vi inte något problem med att gå in 

på en relativt oexploaterad marknad.” 

Hans Andersson 

 

 

 

 

                                                 
73 Gielens, K. &Dekimpe, M. ”Do international entry decisions of retail chains matter in the long run?,”(2001) 
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Marknadens tillväxt  

Då en modedetaljist gör en konkurrensanalys bör företaget beakta marknadens 

tillväxtpotential, på samma sätt som man beaktar marknadens storlek. Detta för att kunna 

dra slutsatser om det egna företagets befintliga position och önskad position i framtiden. 

Företaget bör även beakta de befintliga konkurrenternas position och hotet från eventuella 

nya aktörer. På samma sätt som när företaget utvärderar marknadens storlek ska det 

betrakta sig själv för att se om det behövs justeringar inom företaget, och om andra 

marknader är mer lämpliga. Detta gäller både för företag som överväger nyetablering och 

för redan etablerade företag. Vi anser dock att en analys av en marknads tillväxt, är av 

större betydelse för företag som vill etablera sig på en ny marknad. Vi grundar detta på att 

aktörer på en marknad har tillgång till information om den egna situationen i förhållande 

till marknadens totala tillväxt, exempel på detta är försäljningssiffror, marknadsandelar, 

kostnader och intäkter.  

Den svenska detaljhandeln förutspås 2002 att öka med 2,5 procent, och med lika mycket 

nästa år74. Att den svenska detaljhandeln förutspås en fortsatt tillväxt kan vara en anledning 

för Zara att etablera sig i Sverige. De hävdar också att de tittar på tillväxten på en marknad, 

och att detta är en av de viktigaste faktorerna då de genomför en konkurrensanalys. H&M 

säger också att de tittar på marknadens tillväxtpotential i form av befolkning och 

konsumtionsmönster. Tillväxten på en marknad är en nyckelfaktor till utformandet av ett 

modeföretags konkurrensstrategi. Beroende på tillväxtnivån på marknaderna skiljer sig 

strategierna åt. Detta beaktar vi senare, då vi behandlar konkurrensstrategier. 

 

Stadium i produktlivscykeln 

Inom detaljhandelns olika marknader befinner sig företag i olika stadier av 

produktlivscykeln. Beroende på makrofaktorer såsom det ekonomiska läget, teknologiska 

utvecklingen, trender osv. förändras efterfrågan på branschspecifika varor. I de mest 

trendkänsliga branscherna varierar stadiet, i vilket företaget befinner sig, starkt från säsong 

till säsong. Detta innebär att klädesmarknaden kännetecknas av större fluktuationer än 

exempelvis inom livsmedelsbranschen. Med detta vill vi betona den kontinuerliga cykeln 

som klädesmarknaden befinner sig i.  

Olika marknader inom modebranschen befinner sig i olika stadier i livscykeln, detta kan 

illustras genom att titta på de olika målgrupperna som företag vänder sig till. 

                                                 
74 Detaljhandeln spås öka med 2,5 procent, Svd , 2002 
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Vare sig H&M eller Zara säger att de tittar på marknadens position i produktlivscykeln, då 

denna ständigt förändras.  

 

Cykliska och säsongmässiga efterfrågevariationer 

Inom modebranschen är det svårt att eftersträva små variationer på efterfrågesidan. Det 

vikiga är att på ett pålitligt sätt kunna förutspå och anpassa sig till olika trender. För att göra 

det måste modedetaljister vara väl insatta och uppdaterade om marknadssituationen, samt 

de senaste trenderna och prognoserna. Då modedetaljister gör en konkurrensanalys inom 

modebranschen behöver de inte lägga för stor vikt vid efterfrågevariationer eftersom 

branschen kännetecknas av stora fluktuationer.  

Inget av fallföretagen beaktar branschens efterfrågevariationer, då de gör en 

konkurrensanalys. H&M påpekar dock att de håller uppsikt över lokala trender och 

förändringar, genom att de har designers som är stationerade på olika ställen i världen. De 

reser även mycket och går på trend- och modemässor, för att få inspiration och snappa upp 

lokala trender. Zara påpekar att även deras designers är i ständig kontakt med de senaste 

trenderna. Båda företagen är av samma åsikt, att det gäller att snabbt uppfatta och omsätta 

trender för att vara konkurrenskraftiga och utmana andra aktörer. Företagen eftersträvar att 

kunna förutspå efterfrågevariationer, men att detta inte analyseras då de utvärderar 

attraktiviteten på en marknad. Modeföretagens sätt att analysera trender och 

efterfrågeförändringar används snarare som ett konkurrensvapen. Detta för att erbjuda 

kunderna vad de efterfrågar. Vi kommer att behandla vikten av företagens förmåga att 

förutspå trender och efterfrågevariationer senare i uppsatsen då vi behandlar 

konkurrensstrategier.    

 

Vinst 

Inom detaljhandeln varierar vinstmarginalen beroende på vilken bransch man befinner sig i, 

samt vilka produkter man säljer. Om den ekonomiska situationen förändras och 

konsumenterna har mindre pengar att röra sig med, kommer troligtvis modebranschen 

drabbas hårdare i form av minskad försäljning än många andra branscher, såsom 

livsmedelsbranschen. Här kan man anknyta till Maslows behovspyramid75. Basbehov 

såsom mat, vård och bostad tillgodoses först. Om det sedan är möjligt tillgodoses mindre 

essentiella behov såsom moderiktiga kläder.  

                                                 
75 Hoyer&MacInnis, Consumer Behavior, 2001 
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Vi vill dock påpeka att konsumenter vid en konjunkturnedgång generellt har mindre pengar 

att lägga på produkter som uppfyller önskemål och inte behov. På detta sätt kan skickliga 

lågprisföretag ändå gynnas i ekonomiskt sämre tider, genom att de vinner kunder från 

företag som erbjuder dyrare produkter. Zara hävdar att de tittar på vinstnivå i olika 

marknader, framförallt då de överväger en nyetablering. H&M däremot påstår att de inte 

beaktar marknadernas vinstvariation och vinstnivå, och att detta inte behöver betyda att 

marknaden inte har potential76. Det kan fortfarande vara potentiella marknader som ännu 

inte utforskats. Om man analyserar vinstvariation och vinstnivåer på en marknad då man 

gör en konkurrensanalys, är det viktigt att granska det egna företagets träffsäkerhet. 

Företag bör dock beakta att vare sig en hög eller låg vinstnivå eller vinstvariation kan ge 

hela bilden av en marknad och dess attraktivitet. Fallstudieföretagen hävdar att de tittar på 

prognoser och är relativt bra förberedda för förändringar, då dessa orsakas av 

makrofaktorer. 

 

Vi anser inte att marknadens stadium i produktlivscykeln  är en avgörande faktor som 

beaktas då man utvärderar en marknad. Vi anser inte heller att efterfrågevariationer behöver 

utvärderas i detta steg. Däremot anser vi att de andra faktorerna är viktiga att beakta 

(storlek, tillväxt och vinst). 

Ett företag behöver inte göra en uppdelning av dessa faktorer, det kan resultera i att det blir 

kostsamt, tidskrävande och svårförståligt. Vi anser att modedetaljister i detta steg, då de 

analyserar modebranschens attraktivitet, kan slå samman de olika marknadsfaktorerna till 

ett steg, att undersöka marknadens potential. Att marknaden inte är stor, inte har vare sig en 

hög tillväxt eller hög vinst behöver inte betyda att den inte har potential.  

 

 

5.1.3 Branschfaktorer 

 

Enligt Porter77 bör företag sträva efter att verka inom branscher där företaget kan uppnå 

störst konkurrensfördelar. Det är följande fem faktorer (branschrivalitet, substitut, nya 

                                                 
76 Gielens, K. &Dekimpe, M. ”Do international entry decisions of retail chains matter in the long run?,”(2001) 
77 Porter, M ”Konkurrensstrategi”  (1983) 
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aktörer, kundernas makt samt leverantörernas makt) som avgör konkurrensintensiteten och 

därmed lönsamhetspotentialen i en bransch.78  

   

Branschrivalitet  

På den svenska marknaden är branschrivaliteten inte särskilt stor (se kapitel 4). 

Modemarknaden består av ett fåtal dominerande aktörer och dessa har inte som mål att 

konkurrera ut varandra. De är väletablerade och har redan en stabil position på marknaden.   

Att undersöka branschens rivalitet är viktigt då en modedetaljist överväger att etablera sig 

på en ny marknad. Detta för att vara informerad om hur många, och vilka konkurrenter som 

finns. Branschrivaliteten utgör en viktig faktor vid utformandet av konkurrensstrategier. 

Om branschrivaliteten är hög måste företaget noggrant utveckla strategier för att uppnå 

konkurrensfördelar. I detta stadium i en konkurrensanalys, har företaget dock inte för avsikt 

att utforma konkurrensstrategier. Detta behandlas senare i vårt arbete då vi redogör för 

konkurrensstrategier.   

Vi anser inte att branschrivalitetens styrka är en avgörande faktor för stora modedetaljister. 

Fallstudieföretag hävdar att de beaktar konkurrenter och rådande rivalitet men att detta inte 

ger en rättvisande bild om företagets potential på marknaden. Därför anser vi inte att det 

kan användas då man utvärderar branschens attraktivitet.  

 

Substitut 

Modebranschen är en konkurrensintensiv bransch om man tittar på produkten kläder. Det 

finns många aktörer inom den svenska modebranschen som konkurrerar med produkten 

kläder. Dock finns det stora skillnader mellan företagen vad gäller storlek och omsättning. 

Marknaden är uppdelad mellan mindre exklusiva företag som erbjuder produkter till ett 

lägre pris, och företag som erbjuder dyrare och mer exklusiva produkter. Vi anser inte att 

dessa kan ses som substitut. Hotet från substitut utgörs av konkurrenter som vänder sig till 

samma målgrupp och erbjuder en liknande lösning för att tillgodose ett behov eller 

önskemål. Vi tror att de exklusiva företagen kan hota varandra genom att erbjuda 

substitutprodukter, och detsamma gäller för företag som erbjuder mindre exklusiva 

produkter. Vi är medvetna om att detta skiljer sig från individ till individ, men vi tror inte 

att majoriteten av konsumenterna anser att ett plagg från Zara är ett substitut för ett plagg 

                                                 
78 Grant, M.Contemporary Strategy Analysis, 2001 
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av exklusivt märke. Substitut baseras inte bara på produktens kvalitet och pris. Intangible  

resurser såsom produktens image, upplevd status och servicenivå är även av vikt.  

Modebranschen kan även konkurrera med andra branscher i form av ”substituterbjudande”, 

exempelvis med nöjesindustrin79. Anledningen till detta är att detaljhandelskonsumtionen 

allt mer handlar om en upplevelse. Efter att ha tillgodosett de mest basala behoven övergår 

detaljhandelskonsumtionen till att bli en form av upplevelse och nöjeskonsumtion.80 

Konsumenten har vanligtvis inte obegränsat med pengar utan måste göra vissa val. 

Konkurrens mellan olika branscher i form av upplevelsebaserade val kan då vara att 

kunderna väljer att gå på bio istället för att köpa ett klädesplagg.  

Eftersom konkurrensen ökat och även breddat sig till att innefatta andra branscher har detta 

varit en drivande faktor för förändringarna inom handeln. Idag har många modeföretag 

sammanfogat deras produkter med någon annan produktform för att locka kunder. 

Modeföretag har exempelvis caféer i anslutning till butik, eller musikaffärer för att locka in 

konsumenter, vilket är en typ av branschglidning81. H&M använder sig mer av 

branschglidning än Zara genom att de ibland har andra affärer i anslutning, exempelvis 

Megastore i Stockholm där de har en musikaffär i anslutning, eller som i Malmö där H&M 

har en skobutik i anslutning. 

Fallstudieföretagen påpekar att substitut utgör det största hotet genom att kundlojaliteten är 

låg. Dock hävdar de återigen att detta inte är en viktig faktor då de bedömer branschens 

attraktivitet. Kläder är produkter som enbart skiljer sig i viss mån såsom design. Det går 

inte att jämföra vikten av kläders unikhet med vikten av unikhet inom teknikbranschen. 

Inom teknikbranschen är det viktigare att befinna sig på marknader där det är svårt att finna 

substitut, företaget måste erbjuda något unikt eller innovativt. Ett exempel på detta är 

datorernas utveckling. 

 

Nya aktörer 

Modebranschen och framförallt de enskilda aktörerna utsätts för ett stort hot från nya 

företag. Anledningen till detta är att många, framförallt mindre, modeföretag startas upp. Vi 

anser dock att hotet från nya aktörer främst drabbar mindre modedetaljister med en mindre 

marknadsandel. De stora företagen drabbas inte lika ofta av konkurrens från nya och 

                                                 
79 SRC news, om ”trender”  
80 Kozinets,V. R.  Sherry,F. J. DeBarry-Spence, B. Dulhacheck, A. Krittinee, N.  Storm, D. 
    Themed flagship brand stores in the new millennium: theory, practice, prospects 
81 Branschglidning innebär att man breddar det befintliga produktsortimentet. 
    Bergström F., Konkurrens och dynamik i detaljhandeln, 2002 



 47 

mindre aktörer, då en nyetablering är väldigt kostsam. Att konkurrera som ny aktör, med de 

marknadsledande företagen innebär en resurskrävande och kostsam strategi, vilket inte 

många företag har resurser till. Det finns dock internationella aktörer som har resurser till 

att utgöra ett potentiellt hot för de stora svenska modeföretagen. Ett exempel på detta är det 

engelska varuhuset Debenhams som nyligen öppnade i Stockholm och Zara som öppnar sin 

första butik nästa höst. H&M uppmärksammar potentiella nya aktörer på marknaden noga 

för att identifiera nya hot. 

 

”Stora internationella varuhus som erbjuder ett brett sortiment i olika prisklasser är 

framtida potentiella hot”          

      Kjell Berggren 

   

Detta är dock ingen avgörande faktor då man bedömer branschens lönsamhetspotential. 

Vi är dock medvetna om att nya aktörer kan utgöra ett hot för andra, framförallt mindre, 

modedetaljister.  

 

Kundernas Makt  

Enligt Porter är kundhotet stort då få kunder köper stora volymer som utgör en stor del av 

företagets försäljning. Vi tror att detta hot snarare gäller ett företag som säljer sina 

produkter till ett annat företag, dvs. producerande företag och agenter som säljer produkter 

till butiker. Vi har i denna uppsats utgått från företag som säljer till enskilda individer. 

Försäljningen sker från företagens egna butiker till slutkonsumenten. 

Skulle kunderna däremot gå ihop mot en stor aktör kan de tillsammans ha en stark 

förhandlingsposition. Media är en viktig informationskanal mellan företag och kund. Det är 

framförallt media som kan informera och påverka en stor kundgrupp genom positiv eller 

negativ publicitet. Därför är det viktigt för stora företag att ha ett gott rykte och förmedla en 

positiv image. 

Vi anser inte att den individuella kunden, enligt Porters modell, utgör ett stort hot för stora 

företag inom den svenska modebranschen. Däremot kan för ett litet företag en viktig 

enskild kund ha stor förhandlingsstyrka, exempelvis genom att denne står för en stor del av 

totalförsäljningen. Vi vill dock poängtera att för att vara framgångsrik inom 

modebranschen är det kundernas behov som står i fokus. Viktigast av allt är att ha nöjda 

kunder. Hur man skapar kundlojalitet återkommer vi till i konkurrensstrategierna. Detta är 
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dock inte relevant då företag kartlägger hotet från kunderna för att utvärdera branschen 

attraktivitet. 

 
Leverantörernas Makt 

Leverantörernas makt beror på hur viktiga deras produkter är för det köpande företaget. 

Leverantörer som säljer till modedetaljister är ofta lokaliserade i länder med låga 

produktionskostnader, framförallt utvecklingsländer och länder med låga löner. Ofta är 

producenter och leverantörer beroende av det köpande företaget. Stora företag har ofta lagt 

ut produktion på olika produktionsanläggningar för att öka pristrycket, dvs. förhandla fram 

ett bra pris, genom att de olika producenterna konkurrerar om företagets beställningar. En 

annan anledning till att modedetaljister använder sig av olika leverantörer är att öka 

leveranssäkerheten. Uppstår problem vid en produktionsanläggning har företaget en 

säkerhet i att detta inte påverkar leveranserna från de andra producenterna. 

I dagens situation i modebranschen utgör de flesta leverantörer inget större hot mot 

köpande företag. Detta då det är relativt billigt att producera textilier och det finns många 

alternativa leverantörer. Stora modedetaljister såsom H&M och Zara utgör en viktig del av 

leverantörernas försäljning, vilket försvagar leverantörernas förhandlingsstyrka. 

H&M förlägger all sin produktion till olika leverantörer genom outsourcing och får en 

färdigproducerad vara. Zara däremot producerar (syr) själv 60 % av sina produkter och 

förlägger resterande produktion till utomstående leverantörer. Detta resulterar i att Zara är 

mindre känsliga för tryck från leverantörer, om situationen på leverantörsmarknaden skulle 

förändras till leverantörernas fördel.  

 

Branschrivaliteten på den svenska marknaden tror vi inte utgör ett stort hot, då företagen 

inte har som mål att konkurrera ut varandra. Leverantörerna utgör inga hot för stora företag 

då leverantörerna är beroende av dem. Vi anser inte att den individuella kunden, enligt 

Porters modell, är ett större hot för stora företag inom den svenska modebranschen. Detta 

då deras förhandlingsstyrka enligt Porter utgörs främst av inköpsvolym. Däremot kan för 

ett litet företag en viktig enskild kund ha stor förhandlingsstyrka, exempelvis genom att 

denne står för en stor del av totalförsäljningen. 

Om man bara betraktar de fem krafterna utan att använda sig av Porters definitioner av 

respektive krafts förhandlingsstyrka, går kunder och substitut hand i hand. Kunderna utgör 

ett hot då de kan vända sig till andra modedetaljister som erbjuder ett substitut. Samtidigt 

existerar inte detta hot om det inte erbjuds ett likvärdigt substitut.  
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Vi vill dock poängtera att för att vara framgångsrik inom modebranschen är det kundernas 

behov som står i fokus. Viktigast av allt är att ha nöjda kunder. Hur man skapar 

kundlojalitet återkommer vi till i konkurrensstrategierna.  

 

 

5.2 Konkurrenssegmentering 

 

5.2.1 Strategiska grupper 

 

En strategisk grupp består av en grupp företag som följer samma eller liknande strategi. 

Företagens samhörighet kan lättare skiljas på om man granskar deras produkter och/eller 

marknadsföring. Oftast liknar dessa varandra inom en strategisk grupp. Vid en strategisk 

gruppanalys kan företag beakta olika faktorer vid indelningen. Indelningen kan baseras på 

kostnadsstrategier, marknadsföring, organisationsstruktur, produktutbud och målgrupp. 

Inom modebranschen kan företag även basera indelningen på viktiga faktorer såsom 

butikslook, service, butiksantal och tillvägagångssätt vid produktion.   

På den svenska modemarknaden finns det många företag som vänder sig till olika 

målgrupper och därför har utvecklat olika strategier. De flesta företag är väl medvetna om 

båda den egna och konkurrenternas position, och på vilka punkter deras strategier skiljer 

sig åt. Eftersom marknaden domineras av ett fåtal stora aktörer (H&M, Lindex och 

Kappahl) som bl.a. har som strategi, att erbjuda produkter till ett bra pris, tyder detta på att 

indelning efter produkternas prisnivå, storlek, och marknadsandel, är en lämplig metod. 

Tittar man på andra företag med en annan prisnivå såsom exempelvis Brothers, Sisters, JC 

och MQ, använder de sig av andra strategier, samt förfogar över en annan 

marknadsposition. För att dela upp konkurrenter som befinner sig inom samma segment 

ytterligare kan man även titta på deras produkter, trendfaktor och image. Vidare kan man 

beakta aktörernas butiker och servicenivå. 

I Sverige anser vi att det är en lämplig metod att i första hand dela in strategiska grupper 

efter prisnivå, men även delvis efter trendfaktor. Detta är användbart då man kartlägger 

hela modebranschen. Vi utgår från att en strategisk gruppanalys främst utförs av större 

företag inom branschen. Efter det att företaget kartlagt hela marknaden, kan det bryta ner 

analysen genom att dela in grupperna ytterligare. I detta steg kan företaget beakta andra 

faktorer och strategier för att precisera sina närmsta konkurrenter.       
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Baserat på det data vi fått av fallstudieföretagen genomför de inte strategiska 

gruppanalyser. De kartlägger konkurrensen baserat på likheter i strategi men tittar även på 

det potentiella hotet. Vid sina analyser betraktar företagen vissa faktorer, som exempelvis 

butikslook, service och trendfaktor. Vi anser att denna analys är mest lämpad för företag 

som vill etablera sig eller förändra sin övergripande strategi.   

För Zaras del anser vi, med tanke på en nyetablering, att det skulle vara användbart att 

genomföra en strategisk gruppanalys. Detta då de inte har en bild av den svenska 

konkurrenssituationen och de stora företagens och deras strategier. Vi vet dock att Inditex 

redan har filialer i Sverige, Massimo Dutti, vilket kan vara till stor hjälp för att kartlägga 

konkurrenssituationen i den svenska modebranschen. 

 

 

5.3 Bedömning av konkurrenternas starka och svaga sidor 

 

Då modedetaljister bedömer konkurrenternas starka och svaga sidor ska de enligt den 

metod vi redogjort för ta fasta på tre viktiga steg. Vi kommer nedan att diskutera 

innebörden av dessa steg för modeföretag. 

 

Identifiera konkurrenternas strategier och framtida mål 

Företag har olika strategier beroende på vilka mål de har. För modedetaljister såsom för 

andra företag är det viktigt att titta på konkurrenternas historia och tidigare strategier för att 

försöka kartlägga dem. Detta är ett sätt att analysera och förutspå konkurrenternas 

reaktioner vid förändring i branschen.   

Ett företag med kortsiktiga mål är en annan typ av konkurrent än ett företag med 

långsiktiga mål. Har det egna företaget långsiktiga mål, bör det inte analysera och jämföra 

sig med de företag som har satt upp kortsiktiga mål.  De strategier företag använder, och de 

mål det satt upp skiljer sig vanligtvis åt beroende på om aktören har satt upp kortsiktiga 

eller långsiktiga mål. 

Vid en granskning av konkurrenternas strategier bör företaget uppmärksamma stora 

förändringar såsom nyinvesteringar och liknande. Detta ger ofta en inblick och hänvisning 

om nya projekt och idéer, exempelvis nyetableringar. Modebranschen kännetecknas av 

stort ”hemlighetsmakeri”, och aktörerna värnar om att behålla sina strategier som en 

företagshemlighet. Detta medför att det är väldigt svårt att få information om 
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konkurrenternas exakta strategier. Den informationen ett företag kan få, och det man vet 

om konkurrenternas strategier är ofta det officiellt uttalade, såsom H&Ms motto: ”Mode 

och kvalitet till bästa pris.” Detta är ingen direkt strategi utan ett mål företaget har. Det 

använder strategier som inte är officiella för att uppnå mottot. Då modedetaljister försöker 

identifiera konkurrenternas strategier och mål får de basera detta på befintlig information, 

historia och genom att granska organisationsstrukturen samt företagskulturen. Dessa ger 

ofta ovärderlig information, utan att företaget uttalat sig om sina strategier.   

Vid en granskning bör aktören vara medveten om att det kan förekomma vissa skillnader i 

konkurrenternas organisation, beroende på vilken nivå man granskar inom företaget. 

Exempelvis kan koncernledningens mål och strategier skilja sig från den enskilda 

affärsenhetens mål.  

Modedetaljisternas mål är i dagsläget oftast långsiktiga. De strävar efter en stabil långsiktig 

tillväxt. Samtidigt kan kortsiktiga mål sättas upp för att på längre sikt nå ett övergripande 

mål. Företagen sätter upp delmål, som kan variera beroende på region, butik och reklam.  

För att få en inblick i konkurrenternas produkt och kundstrategier kan företaget besöka en 

konkurrents butik och agera som konsument. Detta kan göras genom att besöka deras 

butiker, pröva deras produkter, samt granska deras service. Genom detta fås en inblick i det 

konkurrerande företagets kundstrategier. Detta innebär att modedetaljisten får en inblick i 

konkurrenternas styrkor och svagheter inom försäljning. Det innebär också att man får nya 

idéer och inspiration som kan användas inom det egna företaget. 

Båda fallföretagen hävdar att de naturligtvis har konkurrenterna och deras tillvägagångssätt 

under uppsikt. 

 

”Självklart tittar vi på våra konkurrenter för att sedan jämföra med oss själva. På detta 

sätt ser vi vad vi skulle kunna bli bättre på” 

     Kjell Berggren  

 

Samtidigt påpekar H&M att de ser sig själva som sin största konkurrent82.  Företagen 

utvärderar sina styrkor och svagheter utifrån sig själva och de egna resurserna för att 

identifiera hur och vad de skulle kunna bli bättre på.  

Detta steg är av stor vikt att försöka uppnå och genomföra, men det bör beaktas att det ofta 

är svårt att få tillgång till konkurrenternas strategier och exakta mål.  

                                                 
82 Intervju med Anna-Karin Molin 
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Konkurrenternas föreställningar och möjligheter:   

När ett företag försöker kartlägga och förstå sina konkurrenters föreställningar måste det ta 

hänsyn till nya faktorer. Här måste det observera vad den eventuella förändringen kan beror 

på. Det kan handla om att konkurrenten utvecklar en ny organisationsstruktur, 

organisationskultur eller satsar på en ny strategi.  

Vi tror inte att de stora modeföretagen i Sverige lägger någon större vikt vid att kartlägga 

konkurrenternas föreställning om branschen och det egna företaget. Modedetaljisten utgår 

vanligtvis från det egna företagets föreställningar och möjligheter, inte konkurrenternas. Att 

hålla sig uppdaterad vad gäller konkurrenterna handlar snarare om att få nya idéer, samt att 

vara förberedd på eventuella större strategiförändringar. 

Fallstudieföretagen påpekar att de tittar på konkurrenternas styrkor och svagheter, men inte 

deras föreställningar i någon större utsträckning. Samtidigt påpekar de att det är en fördel 

om konkurrenterna inte känner till det egna resurser och möjligheter.  

Båda fallföretagen anser att det är viktigt att göra korrekta och relevanta bedömningar 

angående konkurrenternas styrkor och svagheter på en marknad. För Zaras del är det även 

viktigt att de har tillgång till korrekt och relevant information om konkurrenterna i Sverige 

innan de öppnar butiken i Stockholm. När ett företag väl  har fattat beslut om en etablering 

gäller det även att följa upp utvecklingen. Det gäller att hålla både branschförändringar och 

konkurrenter under uppsikt för att vara konkurrenskraftig och undvika branschmissar.  

Här bör företagen beakta att det kan finnas kulturella, regionala eller nationella skillnader 

som kan påverka konkurrentens uppfattningar. Zara har haft sin bas i de sydliga länderna 

vilket ofta innebär ett annat mode och även andra storlekar. Det är för deras del viktigt att 

identifiera trenderna i Sverige och hålla sig uppdaterade.  

 

Välja ut konkurrenter man vill attackera 

Vi anser inte att de stora dominerande aktörerna i Sverige utsätts för något större 

konkurrenstryck. Detta baserar vi på att det är samma företag som har dominerat 

marknaden i flera år. Därför tror vi heller inte att de väljer ut konkurrenter de vill attackera. 

De stora aktörerna fokuserar snarare på att tillfredsställa kunder så bra som möjligt och  

inte på att slå ut konkurrenterna.  

De mindre aktörerna på marknaden och de enskilda butikerna är den grupp inom den 

svenska modebranschen som har utsatts för ett större konkurrenstryck. Det är snarare dessa 
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aktörer på marknaden som måste välja ut vilka företag de vill konkurrera med, och vara 

beredda på en attack från konkurrenter.   

Vi tror att Zaras etablering i Stockholm kan påverka de stora företagens konkurrens inom 

cityområdet. Eftersom de hittills bara tänkt öppna i Stockholm utgör de inget större hot mot 

de stora aktörerna i Sverige, då de har filialer över hela landet. H&M och Zara hävdar att de 

inte använder sig av en attackstrategi. De säger att de visserligen granskar sina 

konkurrenter och till viss mån tävlar med dem, men de har inte för avsikt att konkurrera ut 

någon.  

 

”Vi satsar på att vinna kunder genom att erbjuda  bra produkter, inte genom att   

konkurrera ut befintliga alternativ.” 

     Carmen Melón 

 

H&M påpekar även vikten av andra aktörer i branschen. Genom att det finns andra stora 

konkurrenter i samma område, lockar detta till sig fler kunder. 

Även teorin håller med om att konkurrens gynnar branschen totalt sett. Detta genom att ett 

bredare utbud genererar fler kunder och större segment. Samtidigt som man ”delar” på 

kostnaderna av produkt- och marknadsutveckling. Även ny teknologi accepteras snabbare 

om det är ett flertal företag som för den framåt.83 

Då H&M undersöker ett potentiellt butiksläge, undersöker de även vilka andra aktörer som 

befinner sig i anslutning till läget. Detta ger en hänvisning om konsumtionsmönstret i 

området. De hävdar ytterligare, att deras sätt att bedöma ett områdes attraktivitet, görs på 

ett väldigt enkelt sätt som refereras till ”att räkna påsar”. Detta innebär att en H&M-anställd 

ställer sig i området, och räknar, baserat på påsar, var kunderna handlar. På så sätt går det 

att se vilka som är H&Ms största konkurrenter i området, och därefter bestämma vilken typ 

av butik de ska satsa på, exempelvis ung och trendig. På samma sätt utvärderas det egna 

sortimentet. De ställer sig vid utgången och räknar hur många av 100 kunder, som kommer 

ut med en H&M-påse, dvs. har köpt någonting 84.  

 

Sammanfattningsvis anser vi att modeföretag främst bör undersöka konkurrenternas strategier 

och mål, detta eftersom de då får en inblick i framtida planer och idéer. Genom att titta på 

andra företags strategier kan modedetaljister själv få inspiration och generera nytänkande. Vi 

                                                 
83 Armstrong Gary, Kotler P. Marketing: an introduction, 6th Edition,(2000) 
84 Intervju Kjell Berggren samt Hans Andersson 
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vill dock poängtera att det ofta är svårt att få en djupare inblick i konkurrenternas strategier, 

istället får man tolka deras agerande.  Att identifiera konkurrenternas styrkor och analysera 

vad de är bra på är också viktigt, på samma sätt som att identifiera deras svagheter. Genom 

detta kan aktören se om det finns potential för det egna företaget på de områden där 

konkurrenterna är svaga och lämnat marknadsluckor. 

Vi anser dock inte att företagen vid en konkurrensanalys måste identifiera konkurrenternas 

föreställningar och tankar om framtiden. Konkurrenternas möjligheter är en intressant aspekt 

att begrunda då företaget försöker förutspå konkurrenternas agerande, men det är inte det 

viktigaste. Identifiering av strategier är viktigast, men har företaget tid och resurser är det 

även bra att identifiera konkurrenternas möjligheter. Att identifiera konkurrenternas styrkor 

och svagheter enligt de befintliga modellerna kan ofta innebära en lång och krävande process. 

När företagen sammanställt konkurrensföretagens styrkor och svagheter enligt teorin, kan det 

pga. snabba förändringar inom branschen, leda till att informationen är irrelevant.   

Ibland kan den enklaste sätten vara de bästa och mest effektiva, exempelvis H&Ms 

tillvägagångssätt att kartlägga framgång, genom att räkna påsar. 

 

 

5.4  Konkurrensfördelar 

 

5.4.1 Konkurrensstrategier 

 

Vilken strategi ett företag väljer beror på flera olika orsaker, framförallt bör ett företag ta 

hänsyn till konkurrensintensiteten på marknaden. Även sociala faktorer påverkar 

strategivalet. Detta kan innebära att företaget måste göra vissa förändringar i sin 

ursprungliga strategi för att lyckas på de lokala marknaderna. De främsta sätten för att 

bibehålla och ta tillvara på sina konkurrensfördelar är enligt Porter huvudsakligen genom 

tre konkurrensstrategier: kostnadsledarskap, differentiering och fokusering.85  

 
Differentiering 

Modedetaljister använder sig av differentieringsstrategin för att skapa något unikt som är 

värdefullt för kunden och som inte endast innefattar lågpriserbjudanden. Företagen bör ta 

hänsyn till demografi, köpbeteende och speciella företeelser som kunden söker. 

                                                 
85 Porter, M, Konkurrensstrategi, (1983) 
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Modedetaljister använder sig av olika differentieringsstrategier för att skapa 

konkurrensfördelar. En utgångspunkt i denna konkurrensstrategi är att förstå kundens 

behov och önskemål. Att uppfylla dessa och få en nöjd kund kan medföra positiva effekter 

för ett detaljhandelsföretag: nöjda kunder tenderar att komma tillbaka. Dessutom kan de ge 

positiv word-of-mouth, vilket i sin tur kan leda till nya kunder.  

Beroende på företagens exklusivitet använder de sig av olika differentieringsstrategier. 

Detta betyder att de dyrare modedetaljisterna bör erbjuda bättre service och produktkvalitet. 

Inom modebranschen innefattar service idag inte enbart butikspersonalen, utan även 

butikens design, vilket Zara använder sig av för att differentiera sig från konkurrenter. 

Detta gör de genom att lägga stor vikt vid butikernas utformning och skyltning, så att 

kunderna kan hitta de plagg som de vill ha, eller få idéer om hur kläderna kan matchas. 

Modeföretag lägger stor vikt vid att differentiera sig från sina konkurrenter genom 

produktdesign. Båda våra fallstudieföretag ser det som ett viktigt konkurrensmedel att 

erbjuda trendiga produkter. Differentieringsstrategin för ett modeföretag kan vidare 

innebära att erbjuda en mix av djup och bredd i utbudet. Både H&M och Zara har ett brett 

segment för dam, herr, ungdom och barn indelat i olika koncept. Det kan också handla om 

att bredda utbudet så att det innehåller varor utanför det ordinarie sortimentet 

(branschglidning) 86.  H&M säljer exempelvis kosmetik och accessoarer medan Zara säljer 

skor och väskor.    

Modeföretag kan även differentiera sig i sin marknadsföring. Här finns det, i motsats till 

differentieringen genom kvalitet och service, mindre skillnader mellan de mindre dyra och 

de exklusivare företagen. Ett exempel på detta är H&M. Deras reklamkampanjer är stora 

och kan jämföras med de exklusivare märkenas reklamkampanjer. Däremot håller servicen 

i H&M-butikerna en lägre nivå. Anledningen är att H&M valt att bland annat differentiera 

sig genom stora reklamkampanjer, som i sin tur ska väcka kundernas uppmärksamhet. 

Reklam utgör en viktig konkurrensstrategi, detta eftersom produkterna mellan många 

modedetaljister är väldigt lika, samtidigt bör de beakta att kunderna ofta handlar spontant. 

Det gäller att väcka deras uppmärksamhet och intresse samt förmedla en önskad image, och 

detta kan uppnås genom reklamkampanjer av olika slag. 

Ytterligare ett konkurrensmedel för en modedetaljist är att etablera sig i attraktiva lägen. 

Butiker som etableras i vår tids A-lägen, stora förortscentrum och i city, har klarat sig bättre 

än de butiker som finns kvar i de mindre konkurrenskraftiga perifera lägena87. En hög 

                                                 
86 Bergström F, Konkurrens och dynamik i detaljhandeln, (2002)  
87 Bergström F, Vart är detaljhandeln på väg i Stockholm?, (2002) 
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differentiering, exempelvis bra service, kan vara svårt för stora detaljhandelsföretag att 

erbjuda88. Det kräver ofta en hög exklusivitet, vilket inte alltid går att förena med en hög 

marknadsandel.  

 

Att uppnå en konkurrensfördel genom differentiering inom modebranschen kräver en god 

insikt om företagets och konkurrenternas unikhet. Samtidigt måste modedetaljisten även 

veta vad kunderna värderar, och uppfattar som skillnad, mellan de olika produkterna. En 

modedetaljist kan kombinera de olika differentieringsaspekterna, kvalitet, service, reklam 

etc., och därmed få en unik blandning. Den strategi ett företag väljer att differentiera sig 

med bör vara hållbar, men det gäller att ha marknaden under kontroll och kunna vara 

flexibel och anpassa sig till förändringar vid behov.  

 

Kostnadsöverlägsenhet 

Klädeshandeln har liksom många andra branscher utvecklat skalekonomiska fördelar och 

använder sig av kostnadsöverlägsenhetsstrategin, vilket innebär att ett företag försöker ha 

lägre kostnader än konkurrenterna89. Det krävs försäljning av stor volym hos butikerna för 

att de höga kostnaderna ska kunna amorteras av. Bästa pris får många stora modedetaljister 

med hög marknadsandel och genom att köpa in stora volymer. Till detta krävs ett effektivt 

distributionssystem och stor erfarenhet inom textilbranschen. För att kunna producera och 

leverera varor till ett lågt pris, samt vidta snabba åtgärder då en modedetaljist följer en 

varas försäljning, dvs. stoppa produktion och rea ut, gäller det att ha ett bra 

informationssystem. Modeföretag måste ha ett välutvecklat informations och 

kommunikationssystem då information måste förmedlas snabbt mellan olika avdelningar. 

Vid kostnadsöverlägsenhet är effektiva produktionsprocesser och distributionssätt viktiga, 

även dessa måste vara teknologiskt uppdaterade, dvs moderna.   

Genom erfarenhet kan företaget lättare uppfatta trendförändringar och vidta åtgärder. Inom 

modebranschen är det framförallt de företag som erbjuder mindre dyra produkter som följer 

denna strategi. Genom att ha låga produktionskostnader kan de sedan erbjuda produkterna 

till ett relativt lågt pris. Det är viktigt att komma ihåg att det finns en mängd medel att ta till 

förutom priset i företagets kamp om köpkraften90.    

                                                 
88 Dawson John, Retailing at century end: some management and research, sida 125  
89 Porter, M, Konkurrensstrategi, (1983) 
90 Bergström, F. ”Konkurrens och dynamik i detaljhandeln”( 2002) 
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Vi anser att kostnadsöverlägsenhet kan vara en konkurrensfördel inom modebranschen om 

företaget har en stor målgrupp. Men modeföretag som följer denna strategi får inte förbise 

sina kunder. Det är viktigt att inte fokusera för mycket på att hålla kostnaderna nere utan 

företag måste i första hand lyssna till kundens önskemål. Tilltalar produkten inte kunderna 

och uppfyller deras behov och önskemål spelar det ingen roll om de säljs till ett lågt pris.  

 

Fokusering 

För de mindre modedetaljisterna är fokusering en användbar strategi för att uppnå 

konkurrensfördelar. Detta då strategin innebär att aktören sätter en liten kundgrupp i fokus, 

och företagets mål är att uppfylla kundernas specifika behov och önskemål så effektivt som 

möjligt, dvs. effektivare än de aktörer som vänder sig till en bredare kundgrupp. 

H&M och Zara använder sig inte av denna strategi, eftersom den innebär att företaget 

vänder sig till ett smalt segment. Samtidigt  begränsar strategin möjligheterna till att uppnå 

stora marknadsandelar.  

 

 

5.4.2 Positionering 

 

Positioneringsteorin tittar på vad företaget har för image och hur den stämmer överens med 

företagens önskade image. Teorin följer fem steg 

 

Identifiera produktens viktigaste egenskaper 

Det är viktigt att anpassa sig till kundernas önskemål och behov och därför ska dessa 

kartläggas först. Båda fallföretagen utgår främst ifrån detta. De satsar mycket på att 

identifiera trender och prognoser samt vad som efterfrågas.    

 

Göra ett positioneringsdiagram baserat på de två viktigaste produktattributen.  

Att göra ett positioneringsdiagram kan anses vara onödigt då företag inom branschen ofta 

har relativt god insikt i var de befinner sig och var konkurrenterna befinner sig på 

marknaden. Dessutom anser vi att det är av vikt att positioneringen inte utförs av någon 

inom företaget. Detta då företaget oftast tror sig veta var de befinner sig, och vilken image 

de förmedlar. Detta kan dock ofta vara missvisande. Objektivitet är av stor vikt då man 

redogör för vad företaget förmedlar till kunderna. Vi anser dock att ett 
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positioneringsdiagram kan vara mycket användbart om ett företag inom modebranschen har 

för avsikt att förändra sin image. Diagrammet är beskrivande och överskådligt och redogör 

för var företaget befinner sig i jämförelse med var det vill vara. Det är även här av största 

vikt att företaget grundar resultatet av en imageundersökning på hur kunderna ser på 

företaget. Denna kan genomföras exempelvis av en konsult.  

 

Bestämma vilken konkurrensstrategi man vill föra 

Frågan ett företag bör ställa sig i detta steg är: kan man med företagets befintliga resurser 

utforma en strategi som är konkurrenskraftig och förmedla önskad image? Om inte bör 

företaget fråga sig om det har någon möjlighet till att skaffa sig dessa resurser. Detta kan 

bl.a. innefatta stordriftsfördelar, innovation och kunskap. Har företaget svårt att se 

möjligheter på den totala marknaden bör det nischa in sig på ett specifikt segment genom 

fokusering, exempelvis funktionella kläder såsom sportkläder. 

Detta steg kan vara av stor vikt speciellt då nya marknader utforskas. Betraktar man den 

svenska marknaden har de flesta företag en relativt etablerad position. Att överväga en 

strategi är mest aktuell för företag som önskar ompositionera sig. H&M begrundar inte sina 

strategier, utan använder sig av sin stabila fundamentala strategi ”mode och kvalitet till 

bästa pris”, vi skulle också vilja lägga till ”A-läge”.  

 

”Vi beaktar främst läget då vi tittar på eventuell lokalisering av en butik. Vår strategi är 

att befinna oss i ”A-lägen”. 

Anna-Karin Molin 

     

Designa produktattribut och tillhörande imagebild.  

I detta stadium är det viktigt att sammanföra imagebild och produktattribut. Då ett 

modeföretag vänder sig till en kundkrets som vill ha trendiga kläder måste det fokusera på 

en hög trendfaktor. Även tillgången till varan i butik är viktig. Detta innebär att företaget 

måste utforma butiker och reklam som överensstämmer med den image man vill förmedla. 

Båda fallstudieföretagen lägger stor vikt vid detta. Båda företagen erbjuder produkter med 

hög trendfaktor till ett bra pris. 

 Zara fokuserar i en större utsträckning på butikslook än H&M genom att deras butiker är 

mer enhetliga och håller samma standard. H&Ms butiksutformning och look skiljer sig från 

butik till butik. De har en liknande basinredning, men trendfaktorn och imagekänslan 

skiljer sig något. H&M har vad de själva kallar för flagshipstores. Det är butiker som ofta 
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är lokaliserade i viktiga storstäder som London, New York och Stockholm. Dessa butiker 

ger en känsla av exklusivitet och kunden får en känsla av att företaget säljer mer exklusiva 

kläder. Detta kan kopplas samman med upplevelsedimensionen inom 

konfektionsbranschen. Tanken bakom de flesta flagshipstores är att ta märket och dess 

koncept till en extrem nivå som förenas med en upplevelse91.  

Detta steg är av stor vikt inom modebranschen, då kunderna är speciellt mottagliga för 

produktutformning och image. De första tre stegen är också viktiga, men för att en 

modedetaljist ska skilja sig från mängden, krävs en väldesignad produkt med tillhörande 

image. 

               

Bibehålla en långsiktig konkurrensfördel.  

Det kan vara svårt inom modebranschen att bibehålla en varaktig konkurrensfördel. 

Modebranschen karaktäriseras som snabbföränderlig. Därför anser vi att en långvarig 

konkurrensfördel innebär att vara uppdaterad och ha god insikt i det egna företaget, 

konkurrenterna och branschen. Företagen inom modebranschen måste vara lyhörda inför 

förändring och trender. Detta steg vidareutvecklar vi i det resursbaserade synsättet. 

En annan viktig aspekt är kundlojalitet, lojala kunder kan sägas vara en långsiktig 

konkurrensfördel. För att skapa kundlojalitet kan ett modeföretag exempelvis erbjuda 

bonuskort, vilket innebär förmåner för de trogna kunderna, detta i form av rabatter och 

erbjudande. Vi anser dock att den viktigaste faktorn för att bygga upp kundrelationer är 

personalen. Detta eftersom kundernas attityder mot ett företag starkt påverkas av 

interaktionen med personalen. Är personalen trevlig och tillmötesgående är kunderna mer 

benägna att komma tillbaka.   

 

Vare sig Zara eller H&M använder sig av positioneringsteorin, utan anser att de har god 

insikt av vad de förmedlar och hur. De påstår sig heller inte ha någon önskan om att 

förändra sin position, vilket är naturligt då båda företagen är mycket framgångsrika. 

H&M använder sig av bonuskort för att skapa kundlojalitet, men påpekar att detta skapas 

främst genom att erbjuda kunden bra produkter samt genom att ha en god image och en 

trevlig personal. H&M påpekar att kunden alltid har rätt. Detta illustreras exempelvis 

genom att företaget har en väldigt generös returpolicy.   

                                                 
91 Robert, V. Kozinets, R.V.  Sherry, J. F.DeBarry-Spence, B. Dulhacheck, A.  Nuttavuthisit, K.  Storm ,D. 
Themed flagship brand stores in the new milleneium:theory, practice, prospects Journal of Retailing (2002) 
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5.5  Det Resursbaserade Synsättet och VRIO-Analys 

 

Det resursbaserade strategiska synsättet grundar sig på att ett företag utgår från sina egna 

resurser, då de utformar sin strategi. Båda fallstudieföretagen anser att den mest värdefulla 

resursen är personalen. Det är viktigt att ha bra personal för att kunna utveckla varaktiga 

konkurrensfördelar och erbjuda kunderna bra service och erbjuda kunderna de produkter de 

efterfrågar. Företagen anser dock att en sällsynt resurs inte behöver vara ett kriterium för 

en varaktig konkurrensfördel.  

 

”Våra resurser är inte sällsynta, det handlar bara om att förvalta och utnyttja dem rätt.” 

                 Hans Andersson 

 

Vi tolkar detta som att alla företag har grundmöjligheten till att utveckla värdefulla resurser 

som exempelvis humankapital.  Det som är viktigt är hur företaget använder och utvecklar 

resurserna. Tillgång till finansiella styrkor och möjligheten att vara flexibla, skulle kunna 

vara sällsynta resurser hos en modedetaljist. Ofta är det de finansiella styrkorna, i 

kombination med personalens förmåga som avgör ett företags flexibilitet. Mindre företag 

har på så sätt inte någon stor chans att utmana de större på grund av att de har sämre 

finansiella resurser. 

Modeföretags image, rykte och företagskultur är egentligen inga sällsynta eller 

svårimiterbara resurser, men det tar tid, och är en krävande process, innan ett företag 

lyckas bygga upp dem. Det krävs engagemang och tålamod för att lyckas med att etablera 

en så gedigen företagskultur som H&M är känt för. Vare sig H&M eller Zara har produkter 

som är svåra att imitera. Det är trendriktiga produkter till bra pris. Det som skulle kunna 

vara avgörande för att utgöra om en produkt är svår att imitera är att hålla en låg prisnivå. 

För att lyckas med detta måste stordriftsfördelar uppnås, vilket i sin tur kräver finansiella 

möjligheter.  

Att ha en effektiv organisation är en viktig resurs för att skapa varaktiga 

konkurrensfördelar. Detta är något som båda fallföretagen beaktar och strävar efter. 

Kommunikationen mellan ledning och butikerna går snabbt och det är lätt för 

frontpersonalen att kontakta ledningen.  
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Enligt forskaren Eliasson är kommunikation, innovation och inlärningsförmåga de resurser 

som avgör ett företags möjlighet till långvariga konkurrensfördelar. 92  Fallstudieföretagen 

håller med till viss del. Kommunikation och inlärningsförmåga betonas i respektive 

fallföretag. H&M hävdar att de uppmuntrar sin personal till att pröva nya idéer och tankar, 

samt att det är tillåtet att göra misstag. Zara betonar också vikten av att uppmuntra 

personalen till att redogöra för nya idéer och tankar. Inom båda företagen läggs stor vikt vid 

att hålla personalen informerad och ha en vertikalt integrerad organisation. Detta är 

speciellt viktigt då ledningen arbetar långt ifrån kunden. Det skapas inte någon nära relation 

mellan kunden och företaget och det är därför av stor betydelse att den information som fås 

på butiksnivå, förs vidare uppåt i organisationen. 

 
Ett företags interna resurser tenderar att vara stabilare över tiden. Det resursbaserade 

synsätt har en stor betydelse för modedetaljister eftersom trenderna inom branschen är 

snabbföränderliga. Humankapitalet betraktas av de flesta företagen som den viktigaste 

resursen. Vi kan säga att detta är det som utgör en stabil resurs genom att det är personalen 

inom företaget som besitter möjligheten att kunna förutspå trender och vad kunder 

efterfrågar. Samtidigt är humankapitalet den mest instabila interna resursen, eftersom 

medarbetare kan lämna företaget. För att binda sina medarbetare till företaget lägger de 

flesta företag stor vikt vid sin personalpolitik. Däremot får företag inte förbise sina kunder, 

och måste alltid ställa sig frågan ”vad vill våra konsumenter ha”. De måste vara 

välinformerade över vilka trender som är aktuella och även försöka känna sina kunder så 

väl att företaget kan förutsäga vad kunderna kommer att efterfråga.  

 

Sammanfattningsvis kommer vi fram till att den resursbaserade metoden inte används inom 

Zara och H&M när det gäller hur de skall utnyttja och värdera sina resurser. Vi anser dock 

att grundidén för det resursbaserade synsättet, dvs. att utgå från de interna resurserna, utgör 

grunden för en varaktig konkurrensfördel för ett modeföretag. Har ett företag kunnig och 

engagerad personal har det en god förutsättning att utveckla en produkt och service som 

kunderna efterfrågar. Vi anser dock att det inte krävs svårimiterbara och sällsynta resurser, 

som VRIO-analysen hävdar, men däremot ett effektivt utnyttjande av resurserna.  

 

 

                                                 
92 Eliasson G, ”Innovationer, Affärsidéer och Sysselsättning” s.80, (2000) 
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                                  6 

              - SLUTSATS - 

 I slutsatsen sammanfattar vi de viktigaste observationerna från vår analys och 

kompletterarmed våra egna tankar. 

  

 

Vi har kommit fram till att det mellan teorin och praktiken existerar stora skillnader när 

man gör en konkurrensanalys inom modebranschen. Båda fallstudieföretagen påpekar att de 

inte genomför konkurrensanalyser baserat på någon teoretisk modell. De poängterar att det 

inte finns några generella modeller som de använder sig av, detta p.g.a. den 

snabbföränderliga branschen och lokala skillnader på marknaden.  

Vi har uppmärksammat att konkurrensanalyser inom modebranschen är olika. Anledningen 

till skillnader kan vara företagets storlek, position på marknaden samt mål, exempelvis 

expansion. Detta har gjort det svårare att sammanställa en användbar och relevant 

konkurrensanalys för alla modedetaljister. I vår analys har vi kommit fram till att 

modeföretag kan använda sig av de flesta delmoment vi redogjort för i teorin då man 

genomför konkurrensanalyser. Dock måste innebörden av de olika delmomenten delvis 

omdefinieras för att beakta branschspecifika faktorer. Vi har även kommit fram till att man 

bör beakta betydligt fler faktorer då de genomför en konkurrensanalys för ett företag som 

överväger en nyetablering, än vid en konkurrensanalys för ett företag som redan befinner 

sig på en marknad. Vi har till följd av detta utvecklat vår egen modell för att göra 

konkurrensanalyser inom modebranschen. 
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Fig. 4 MODELL FÖR EN KONKURRENSANALYS INOM MODEBRANSCHEN 
 

I vår situationsanalys av modebranschen framgår det att de ekonomiska, politiska och 

juridiska faktorerna är viktiga, och utgör en förutsättning för att göra en konkurrensanalys. 

Baserat på detta anser vi att dessa faktorer bör analyseras innan ett företag utför en 

konkurrensanalys.  

 

Marknadsanalys 

Vi anser att det främst är de sociala faktorerna som ingående bör beaktas och utgöra ett steg 

i ett modeföretags konkurrensanalys. Vid en analys av markandens attraktivitet anser vi att 

modeföretaget kan slå samman de viktigaste marknadsfaktorerna (marknadens storlek, 

Ekonomiska 
Politiska 

Juridaska 
 

FAKTORER 
 

Marknadsanalys 
• Social struktur 
• Marknadens potential 
• Befintliga konkurrenter

Identifiering av konkurrenter 
• Målgrupp 
• Produkternas egenskaper
• Image 

Utforma strategi 
• Kund 
• Resurser 
• Image 

Kunder 

Konkurrenternas styrkor 



 64 

tillväxt och vinst) till ett steg, att undersöka marknadens potential. En uppdelning av 

marknadsfaktorer kan resultera i att det blir en kostsam, tidskrävande och svårförståelig 

process. Att marknaden inte är stor, inte har hög tillväxt eller hög vinst behöver inte betyda 

att den inte har potential.  

Vi anser att företag kan slå samman dessa steg till vad vi kallar en marknadsanalys. 

Marknadsanalysen beaktar marknadens sociala struktur, marknadens potential och 

befintliga konkurrenter. Genom detta får företaget en överskådlig bild av hur marknaden 

ser ut. 

 

Enligt Porters branschanalysmodell för att bedöma modebranschens attraktivitet utgör 

substitut och kunder de största hoten.  Vi anser att substituthotet kan komma från två olika 

källor: antingen genom konkurrenternas förmåga att erbjuda substitut eller genom 

kundernas valmöjlighet att handla substitutprodukten från en konkurrent. Därför har vi 

delat upp substituteten i två kategorier: kunder och konkurrenter. Vi har valt dessa eftersom 

de innefattar fler aspekter än substitut som företagen bör beakta då det genomför en 

konkurrensanalys för modebranschen. Detta är anledningen till varför vi har valt att ta med 

konkurrenter och deras utbud, i form av substitut, i marknadsanalysen. Marknadsanalysen 

utgör vad vi anser vara det första delmomentet i att utföra en konkurrensanalys för 

modedetaljister. 

 

Kunder 

Kunder bör beaktas i vidare bemärkelse än vad Porter redogör för. Vi anser att kunder och 

substitut är kopplade till varandra, då kunder inom modebranschen kan vända sig till 

konkurrenter som erbjuder substitutprodukter. Kunder känner ofta ingen lojalitet till ett 

specifikt modeföretag, kan vara  oförutsägbara och impulsiva. 

Eftersom kunderna är svåra att kartlägga och det är de som avgör om ett företag kommer att 

nå framgång eller ej, anser vi att de bör beaktas mer ingående och utgöra ett eget 

delmoment i en konkurrensanalys. I detta steg undersökes kunders konsumtionsbeteende, 

deras relationer till befintliga konkurrenter samt identifierar vad företaget kan tillföra 

kunderna genom sitt utbud. Dessa första två delmoment utgör en grund för att se om 

marknaden lämpar sig för företaget i fråga. 
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Identifiering av konkurrenter 

En bransch innefattar flera olika segment och en modedetaljist bör därför kritiskt granska 

konkurrenterna ur ett vidare perspektiv, exempelvis genom en strategisk gruppanalys, då 

detta ger en djupare bild av konkurrenterna. Eftersom en strategisk gruppanalys är en 

detaljerad kartläggning av konkurrenterna tycker vi att den kan utgöra ett eget delmoment. 

Vi anser att följande tre steg är lämpliga utgångspunkter för att identifiera konkurrenter: 

målgrupp, produkternas egenskaper och image. För att identifiera sina närmaste 

konkurrenter bör analysen utgå från konkurrenternas övergripande strategier, för att sedan 

gå in på de mer detaljerade.  

 

Konkurrenternas styrkor och svagheter 

Enligt de metoder och synsätt vi redogjort för i teorin bör ett företag främst undersöka 

konkurrenternas strategier och mål för att utvärdera deras styrkor och svagheter. Genom 

detta kan företaget bland annat ta intryck och idéer av företag som använder sig av andra 

strategier. Därför anser vi att nästa delmoment i en konkurrensanalys bör vara en 

kartläggning av de närmaste konkurrenternas styrkor och svagheter. I detta delmoment går 

man djupare in på konkurrenternas strategier. 

Efter detta steg har företaget fått en övergripande bild av hur konkurrenssituationen på 

marknaden ser ut. 

 

Strategiutformning 

Nästa delmoment är att utforma strategier för det egna företaget baserat på den befintliga 

konkurrensen. Detta moment benämner vi som konkurrensstrategier. Utvärderingen av de 

tidigare delmomenten utgör en grund vid utformningen av konkurrensstrategier. Vid 

utformandet av dessa bör ett företag i första hand undersöka vad kunden efterfrågar.  När 

det identifierat detta bör nästa steg vara att utvärdera företagets interna resurser för att 

skapa den efterfrågade produkten på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt. För att uppnå 

detta krävs att företaget utvecklar en strategi baserad på en av Porters konkurrensstrategier 

dvs. differentiering, kostnadsöverlägsenhet eller fokusering. Vid strategiutformningen bör 

företaget även lägga stor vikt vid den image det vill förmedla. Inom modebranschen är 

rykte och word-by-mouth effekten viktiga för att locka nya kunder. Då modedetaljisters 

produkter ofta är snarlika är reklam ett viktigt konkurrensmedel då man vill förmedla en 

image. Med denna modell vill vi besvara syftet med vår uppsats, att utveckla en användbar 

och relevant konkurrensmodell för ett företag inom modebranschen.                
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                      APPENDIX 

 

Bilaga 1: 

Intervjubilaga till H&M och Zara 

 

Vilka faktorer anser ni vara de viktigaste när ni beaktar en bransch? 

Situationsanalys av en bransch 

Vilka makrofaktorer (ekonomiska, juridiska, sociala, kulturella) anser ni vara viktiga inom 

modebranschen och varför? Några andra viktiga faktorer? 

Vilka marknadsfaktorer (marknadens storlek, markandens tillväxt, stadium i 

produktlivscykeln, vinst) är viktigast vid nyetablering på en ny marknad och varför? 

Beaktar ni några andra viktiga marknadsfaktorer? Vilka faktorer anser ni vara viktiga vid 

en nyetablering? 

Vad inom branschen anser ni vara de största hoten? (Kunder, Leverantörer, Substitut, Nya 

aktörer?) Några andra hot? 

 

Kartlägger ni konkurrensstrukturen? Om ni gör det, hur gör ni? 

Använder ni er av en strategisk gruppanalys och om ni gör det varför? 

 

Bedömning av konkurrenters svagheter och styrkor 

Identifierar ni konkurrenters framtida mål, strategier, föreställningar och möjligheter? 

Attackerar ni konkurrenter? 

Vad tittar ni på hos konkurrenterna? Vad anser ni vara viktigast hos konkurrenterna? 

 

Konkurrensfördelar  

Vilka anser ni vara era främsta konkurrensstrategier? Vilka konkurrensstrategier tror ni är 

det viktigaste för en modedetaljist? Vilka konkurrensfördelar är svåra att uppnå för ett 

modeföretag? Genomför ni positioneringsdiagram och om ni gör det, varför? 

 

Resursbaserad Strategi 

Vad ni anser ni är vara era starkaste resurser (varaktiga konkurrensfördelar) gentemot andra 

modeföretag? 
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