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1 Bakgrund   
 

Företaget Wella startades i Tyskland 1880 av frisören Franz Ströher. År 1993 blev företaget 

börsnoterat och härmed blev Wella ett internationellt orienterat företag. Idag finns Wella 

etablerat runt om i världen från Chile till Australien. Wella är ett internationellt ledande 

företag inom hårvård, med huvudkontor i Tyskland. Företaget har funnits på den svenska 

marknaden sedan början av 1930-talet. För två år sedan köptes Wella upp av multinationella 

företaget Procter & Gamble och sammanslagningen har inneburit stora förändringar för 

Wella. Företaget innehar tre divisioner, nämligen frisör-, konsument- samt kosmetik och 

doftdivisionen. (www.wella.se) Dessa divisioner konkurrerar på olika marknader och därav 

existerar inget samarbete mellan dem. Det enda som divisionerna i princip har gemensamt är 

varumärkets namn, Wella. (Emma Berntson) Dessa divisioner innehar ett brett sortiment av 

olika produkter och prisklasser. I och med att samarbetet mellan divisionerna är litet så var det 

svårt att i denna uppsats skildra alla divisioner då utvecklingen inom dessa skiljer sig åt Den 

tredje divisionen, Kosmetik och doftdivisionen, ägs dessutom av en agent i Malmö och på 

grund av begränsade resurser insåg vi vid ett redan tidigt stadium att det skulle vara svårt att 

erhålla aktuell data från dem. (Ibid.) Utifrån denna information beslöt vi att endast 

koncentrera oss på företagets Frisördivision och den ytterligare divisionen inom denna, den så 

kallade Selective Brands. Frisördivisionen riktar sig till frisörsalonger och innehar ett brett 

sortiment av olika hårprodukter. Produkter inom frisördivisionen finns etablerade på 6000 

frisörsalonger runt om i Sverige. Priserna på produkterna är högre än inom 

konsumentdivisionen vilket är ett resultat av en hög service och en konstant utveckling. (Ibid.) 

Divisionen Selective Brands riktar sig till så kallade ”topsalonger” där priset för produkterna 

är bland de högsta på marknaden. Till skillnad från den resterande frisördivisionen vänder sig 

Selective Brands till endast 680 salonger. Dessa två divisioner arbetar tillsammans mot 

frisörsalonger för att hitta nya kunder. Däremot skiljer sig arbetet inom divisionerna åt när det 

kommer till sättet att marknadsföra sig. När företaget besöker kunderna strävar Selective 

Brands efter att göra få men långa besök medan säljarna på den resterande divisionen istället 

väljer att göra fler kortare besök. (Michael Berggren)  

 

Idag präglas marknaden av snabba växlingar och kunder kan, via informationskanaler såsom 

Internet, snabbt erhålla information om liknande produkter från andra leverantörer. På grund 

av det snabba informationsflödet förändras marknaden snabbt vilket i sin tur leder till att 
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produkterna får en allt kortare livslängd då konsumtenterna blir mer kräsna. Följer man inte 

modets snabba trendväxlingar så är risken stor att man förlorar marknadsandelar. (Nordström 

och Ridderstråle) Även då Wella hela tiden strävar efter att följa med i utvecklingen så ligger 

konkurrenter som L’oréal, Schwarzkopf och Goldwell steget efter. 

 

Denna uppsats behandlar företagets tillvägagångssätt då de söker försvara sig mot den hårda 

konkurrensen.       

1.1 Problemformulering 
  
I och med att kunderna har tillgång till ett stort utbud av homogena produkter från olika 

leverantörer, hur konkurrerar Wella för att hålla kvar samt öka sina marknadsandelar?   

1.2 Syfte 
 
Genom att genomföra en fallstudie av Wella strävar vi efter att se vilka åtgärder som har lett 

till att Wella ökar sina marknadsandelar och hur affärsutvecklingen ser ut i företaget.  
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2 Metod 
 
I detta avsnitt kommer vi beskriva de tillvägagångssätt vi använt oss av för att uppnå syftet 

med vår uppsats. Metod innebär att man utarbetar en plan för att samla in och organisera 

information eller data för att komma fram till ett forskningsresultat. Det tillvägagångssätt som 

passar bäst bestäms av vilken frågeställning forskaren har valt samt vilka frågor den leder till. 

(Merriam 1994) Vid uppsatsens inledningsfas började vi samla in aktuella teorier som 

behandlar ämnet affärsutveckling. Planen var att utifrån dessa teorier studera företaget Wella 

och hur de strävar efter att erhålla och bevara marknadsandelar. I vårt forskningsresultat har 

det visat sig att Wella är en stor organisation som konkurrerar i de flesta segmenten inom 

hårbranschen. Företaget lyckas med att öka sina marknadsandelar genom att successivt sträva 

efter att förlänga produkternas livscykel samt utveckla och ta fram nya produkter.  

 

Denna uppsats behandlar ämnet affärsutveckling som vi bearbetade genom att göra en 

fallstudie av frisördivisionen på företaget Wella. De teorier som vi fann relevanta för vår 

uppsats var följande. Richard Normanns och andra teoretikers uppfattning inom 

affärsutveckling. Enligt Normanns teorier så stöter ett företag i utveckling alltid på kriser. 

Dessa kriser ser Normann som bra kriser om den ger motivation till förändring och 

förändringens riktning. En sämre förutsättning vid en kris är om det uppstår briser i någon av 

delarna som skall föra företaget vidare. Affärsutveckling bör enligt Normann ha sin början i 

att uppdatera och precisera sin affärsidé. Ett företag skyddar och förfinar sin affärsidé genom 

två metoder. Antingen förfinar man successivt affärsidén genom så kallad produktvariation 

eller så väljer företaget att utveckla produkter som faller utanför den etablerade affärsidén 

som snarare utgör början till en ny affärsidé. Ett hjälpmedel som kan användas vid att 

utveckla ett företag är det Normann beskriver som Lyftkranen. Denna skall hjälpa företag att 

lyftas upp från den nuvarande ståndpunkten och därigenom kan företaget se saker utifrån ett 

nytt perspektiv och därmed skapa sig en ny verklighet.  

Prime Mover är enligt Normann företag som använder sig utav lyftkranens princip och skapar 

på så sätt en ny verklighet vilken för med sig nya regler på den befintliga branschen.  

Michael Porters fem konkurrenskrafter används för att kunna analysera konkurrensstrukturen 

på marknaden. Analysen handlar om att konstruera en generell formel för hur ett företag skall 

konkurrera och vilka dess syften bör vara. Porter anser att ju högre förhandlingskraft ett 
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företag har gentemot konkurrenterna, kunderna, leverantörerna och potentiella konkurrenter 

desto större möjlighet har företaget till att bli framgångsrikt.  

Thompson och Strickland definierar strategi som en handlingsplan där ledningen på ett 

företag kan använda sig utav för att främja sin marknadsposition, utföra sitt arbete, attrahera 

och tillfredställa sina kunder, konkurrera framgångsrikt och sträva efter att uppnå sin vision. 

Denna teori har vi inte kunnat analysera då vi inte direkt erhöll några svar på de frågor kring 

ämnet som fanns på vår intervjumall. Indirekt, däremot, har vi erhållit information rörande 

företagets valda strategier.  

Funky Business är ett enligt Nordström och Ridderstråle ett modernt sätt för hur man kan se 

på företag i dagens samhälle. Det globaliserade samhälle som vi idag befinner oss i bidrar till 

att organisationer förändras och utvecklas mer än tidigare. Funky Business skulle kunna vara 

ett gemensamt begrepp för de företag som konkurrerar på dagens marknad och som har 

lyckats skapa stora marknadsandelar trots den rådande hårda konkurrensen.  

Avsnittet Funky Business baseras på en bok och är en teori som går att tolkas på olika sätt. 

Härmed har vi valt att förklara vissa delar av teorin så som vi har tolkat dem. Dessa 

förklaringar återfinns vid flera tillfällen under avsnittet och kan skiljas åt eftersom de är 

skrivna i fet kursiv stil. 

SWOT-analysen syftar till att analysera företagets inre och yttre miljö genom att identifiera 

företagets styrkor, svagheter, hot och möjligheter. 

 

Utifrån teorin utformade vi en frågemall med relevanta frågor som vi ville få besvarade utav 

Wella. Frågorna som utgör underlaget för vår empiri är framkomna utifrån den befintliga 

teorin som vi har valt att bearbeta. I och med att vi intresserades av vår utvalda teori styrde vi 

valet av frågorna och intervjuerna så att den vunna empirin skulle bli relevant vid 

utformningen av analysen och därefter slutsatsen.  

2.1 Fallstudier 
 

Evert Gummesson professor i Företagsekonomi vid Stockholms Universitet ger följande 

definition av fallstudier: (Gustavsson 2004) 

 

”Fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera fall från verkliga livet används som 

empiriskt underlag för forskning, särskilt när kunskap om ett område helt eller delvis saknas 

och när det rör sig om komplexa fenomen.” 
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Fallstudier behandlar undersökningar av företeelser som genomgår eller har genomgått någon 

förändring. I denna metod blir man inte begränsad i sitt val av datainsamling. Denna metod 

låter oss studera fall från verkliga livet vilket förhoppningsvis ger bra data och empiri att dra 

slutsatser från. (Ibid.)  

 

Fallet från det verkliga livet i denna uppsats som vi valt att studera är företaget Wella. Det 

område som vi vill erhålla mer kunskap inom är vad som krävs inom hårbranschen för att ett 

företag skall kunna vara konkurrenskraftigt.  

 

Fallstudien har fyra viktiga egenskaper: 

 

• Partikularistisk – innebär att det är själva händelsen som står i fallstudiens centrum. 

Detta innebär att fallet i sig blir mycket viktigt.  (Gustavsson 2004) 

 

I och med att vi valt att studera vilka åtgärder som är av betydelse för Wellas 

affärsutveckling så stämmer denna egenskap inte överens med de vi skall undersöka.  

Det är inte en specifik händelse som står i centrum för vår uppsats. 

 

• Deskriptiv – här menar man inte deskriptiv i den bemärkelse att det är beskrivande. 

Istället strävar man efter kunskapen att tolka beskrivningar utifrån människors 

beteenden så att man får fram människors verkliga uppfattningar och attityder. På det 

sättet blir fallstudien mer verklighetsförankrad. (Ibid.) 

 

Denna uppsats är deskriptiv i den bemärkelse att vår empiri baseras på personer 

anställda på Wella och deras uppfattningar om företaget. 

 

• Heuristisk – innebär att fallstudien ger läsaren en bättre förståelse av det fenomen 

han/hon studerar. (Ibid.) 

 

Utifrån vår valda teori som vi sedermera jämför med empirin är syftet att öka 

förståelsen om det fenomen vi skall studera. Genom att hitta samband mellan teori och 

empiri så ökas förståelsen om fenomenet av läsaren. 
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• Induktiv – Att vara induktiv innebär att forskaren utgår ifrån själva företeelsen i sig 

och strävar inte efter att kunna sammankoppla den med prövbara teorier och modeller. 

Forskaren samspelar med verkligheten då han istället för att koppla samman all ny 

kunskap med empirin, utgår ifrån sin egen bild av hur fenomenet ser ut. I annat fall är 

fallstudier av deduktiv karaktär. Här strävar man istället efter att hitta förklaringar som 

stämmer överens med empiri. (Ibid.) 

 

Denna uppsats är av deduktiv karaktär då vi har utgått från teorin när vi intervjuat våra 

respondenter. Därmed stämmer empirin överens med den teori som vi valt att studera.  

2.2 Kvalitativa metoder 
 

Fallstudiebaserd forskning kan vara av både kvalitativ och kvantitativ slag men är 

övervägande kvalitativ. Detta är ett resultat på att forskningen i de flesta fall inte kan 

formuleras i ekvationer vilket ofta är fallet då man söker finna kausala samband. 

Kvalitativa forskare är intresserade av vad som egentligen sker, eller har skett, och vad som är 

ursprunget till det som ska studeras. (Merriam 1994) 

I kvalitativ forskning utgår man ifrån att världen är färgad av människors åsikter och 

uppfattningar och för att beskriva dessa måste man göra olika tolkningar. (Ibid.) 

 

Vår uppsats är enbart baserad på kvalitativ information då vi är intresserade utav vad som 

egentligen sker på marknaden där Wella konkurrerar. I och med att vårt syfte delvis behandlar 

hur affärsutvecklingen sker i företaget är vi intresserade av att kunna beskriva 

utvecklingsprocessen. Därmed anser vi att en ekvation inte kan ge oss lämpliga svar i vår 

fallstudie. Vi söker inte finna några kausala samband utan är intresserade av att tolka den 

empiri som vi erhåller utifrån valda teorier.   

2.3 Intervju 
 

För att samla in kvalitativ information är intervjuformen en användbar metod. (Merriam 1994)  

Intervju går ut på att intervjuaren förmedlar respondentens budskap. Det finns olika typer av 

intervjuer och ett sätt att skilja mellan dessa är graden av strukturering. I intervjuer med hög 

grad av struktur är frågorna i förväg bestämda samt i vilken ordning de ska komma. 

(Gustavsson 2004)  
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Vi har valt att i förväg strukturera intervjun efter den teori som bearbetas i uppsatsen.  

Frågorna som tilldelades våra respondenter var klart strukturerade genom att dessa är 

relaterade till den teorin vi valt att använda oss utav. Dessa frågor kom respondenterna i 

förväg i kontakt med då de skulle ges tillfälle att kunna förbereda sig till att på bästa sätt 

kunna svara på frågorna. Intervjuerna hölls vid två olika tillfällen med vardera respondent. 

Intervjuerna hölls på Wellas kontor på Gärdet och båda intervjuerna varade i cirka nittio 

minuter. De respondenter som vi har fått tillfälle att intervjua är Emma Berntson, 

Produktansvarig för frisördivisionen samt General Manager Michael Berggren inom Selective 

Brands. Vi anser att dessa gav oss relevant information som skulle bana väg för vårt fortsätta 

arbete i att utforma analysen och genom denna komma fram till slutsatser.    
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3 Teori 

3.1 Affärsutveckling 
 
Den mest vanliga strategiska grundfrågan som skickliga affärsledare ställer sig är; vilka 

produkter och tjänster skall vi erbjuda vilka kunder i framtiden?  

Kunderna såsom produkter och tjänster är det mest väsentliga i all affärsutveckling. Men 

affärsutveckling rymmer mer än så. Affärsutveckling baseras på en välformulerad strategi och 

inkluderar arbete med organisation, system och kultur. (Söderman 2002) Affärsutvecklingen 

omfattar en ”helhetssyn” i den bemärkelsen företagandets samtliga dimensioner inkluderas i 

strategiarbetet. (Karlöf 1989) Affärsutveckling sker inte utav en enda person utan av hela 

företaget i sig. (Söderman 2002)  

 

Bengt Karlöf anser vidare att affärsutveckling har kommit att representera en helhetssyn på 

affärsverksamheten som innebär arbete med resursstruktur och det kundupplevda värdet. 

Begreppet affärsutveckling syftar till att: 

 

1 Öka verksamhetsvolymen 

2 Rikta energin mot kunder och marknaden 

3 Skapa affärer 

4 Utifrån behov och kunder skapa kreativitet och dynamik i organisationen 

(Karlöf 1989) 

 

Affärsutveckling bidrar till att öka verksamhetsvolymen till skillnad från en 

kostnadsreduktion som på lång sikt skall vara lönsam. Utvecklingen har gått från att man haft 

produkten i centrum till att man numera talar om att kunden är med och skapar värde. 

(Normann 2002)  

 

I och med globaliseringens framväxt öppnas nya affärsmöjligheter. Då detta skapar utrymme 

för konkurrens måste företagets fokus förflyttas från produkten till ett värdeskapande.  

(Karlöf 1989)    

 

Att få fram nya produkter är självklart alltid nödvändigt. Inget företag överlever utan 

produktförnyelse. Detta var precis det som hände företaget Facit. Facit hade länge legat före i 



 11

utvecklingen och drog då slutsatsen att ingen konkurrent skulle kunna överta deras position på 

marknaden. Det var bara det att utvecklingen gick framåt och i och med att Facit valde att 

undvika de elektroniska teknologierna som slog ut de mekaniska, så gick företaget i konkurs. 

Den så kallade Facitdöden.  

(Söderman 2002) 

 

Affärsutveckling leder ingen vart utan en medveten och engagerad ledning och personal. 

Förmågan att kommunicera är viktiga delar i processen, målen och de färdiga strategierna är 

nödvändiga om inte strategin ska stanna vid en tanke eller ambition hos ledningen.  

Visserligen är affärsutvecklingsprocessens inledande delar inriktad på företeelser som i första 

hand ligger utanför företaget – kunder, marknader, konkurrenter, försäljning, 

distributionskanaler och kritiska framgångsfaktorer, men för ett senare genomförande måste 

processen hela tiden kommuniceras till övriga befattningshavare i företaget. Annars kommer 

arbetet i slutändan stupa på grund av bristande engagemang från ledning och personal.  

(Wilder 2003) 

3.2 Kris och misfits 
 

Målet för ett sunt företagande är långsiktig överlevnad för företaget. Men detta mål leder inte 

till oförändrade affärsidéer, varusortiment, tjänsteutbud eller marknader. Det finns kriser som 

är bra för företag vilka motiverar till förändring och nya affärsidéer. Däremot kan det uppstå 

kriser i form utav brister i någon av delarna som skall föra företaget vidare. Dessa kriser kan 

leda till att företaget inte överlever på lång sikt. (Wilder 2003) 

Detta är vidare det Normann beskriver som Misfit. För att kunna överleva måste företaget 

bearbeta krisen och på så sätt utvecklas, förnyas och anpassa sig till den nya situationen som 

krisen kräver. I och med att organisationen växer så ersätts successivt ett problemkomplex ett 

annat. (Normann 1975) En organisation utan problem anser Wilder är antingen stillastående 

eller död. (Wilder 2003)  

3.3 Affärsidé 
 

Affärsutvecklingen bör ha sin början i uppdatering och precisering av affärsidén. Att 

affärsidén med tiden blir otidsenlig och inte längre motsvarar de behov och förändrade 

förutsättningar som företaget arbetar under, är lika naturligt som att företaget självt åldras 
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eller träder in i en ny utvecklingsfas. Affärsidén skall därför göras så att den stämmer överens 

med den verksamhet som skall företrädas. (Wilder 2003)  

 

Bakom de förhållandena som kan avslöjas genom en produktmarknadsanalys finns ofta en 

överlägsenhet av något slag som exempelvis ett kunnande eller en förmåga. En term som 

används som benämning till detta ofta komplexa och svårgreppbara är affärsidé. 

Innebörden av en affärsidé skall karaktäriseras av ett antal faktorer både inom och utom 

företaget som passar in i eller stämmer överens med varandra som vävs samman till ett 

mönster och bildar ett system för dominans. (Normann 1975) 

 

En beskrivning av en affärsidé fordrar beskrivningar på flera nivåer, nämligen: 

 

- den nisch i omgivningen som företaget dominerar – företagets revir 

- de produkter som erbjuds reviret 

- de resurser och interna förhållanden i företaget med vilkas hjälp dominansen åstadkommes. 

 

Ett företag skyddar och underhåller sin affärsidé genom två metoder. Antingen förfinar man 

successivt affärsidén genom så kallad produktvariation. Dessa kan ske kontinuerligt och 

innebär marginella förbättringar av produkter eller struktur inom ramen för affärsidén eller 

påverkan på maktrelationerna kring reviret, exempelvis företagets konkurrenter. Alla strävar 

efter att försvara sitt revir och företag inom samma marknadssegment har därför en 

maktrelation. (Ibid.)   

 

Den andra typen av metod innebär att man utvecklar nya produkter som faller utanför de 

etablerade affärsidéerna och som snarare utgör början till nya affärsidéer. Dessa benämns 

omorienteringar. Skillnaden mellan dessa två är att vid produktvaritationer åstadkommer ett 

företag förändringar med hjälp utav företagets nuvarande resurser och teknologi medan 

omorienteringar kräver nya typer av resurser, kunskap och färdigheter. (Ibid.)  

 

Antingen kan ett företag välja att sälja endast en produkt eller så kan det börja med en vara för 

att sedan fylla på med fler efter hand. Olika produkter har olika tidsspann. Detta innebär oftast 

att ett företag säljer olika produkter som exempelvis företaget Caterpillar som från början var 

tillverkare utav grävskopor men som idag även tillverkar kängor. (Söderman 2002) 
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3.4 Lyftkranen 
 

Normann diskuterar i sin senare bok hur viktigt det är för ett företag att utvecklas. Men om 

någon utveckling skall ske måste företaget kunna öppna sig i förhållande till den nuvarande 

ståndpunkten. Men företaget måste även skapa sig möjligheten till att strama åt, fokusera och 

välja. Genom denna process, vilken Normann benämner ”Lyftkranen”, öppnas en 

begreppsrymd som fylls med nya strukturer. Lyftkranen arbetar sig fram med hjälp utav tre 

frågor:  

 

-Vilken är vår verksamhet? 

-Vilken verksamhet kan vi ha? 

-Vilken verksamhet bör vi ha?  

(Normann 2002) 

 
I tanken kan man röra sig mellan olika begreppsnivåer och olika medvetandenivåer. I princip 

kan man röra sig uppåt mot högre abstraktionsnivåer eller gå nedåt och inrikta sig på mer 

konkreta fenomen. Genom att använda sig utav Lyftkranen kan man se saker på andra sätt än 

vad man tidigare sett dem som. På så sätt skapas en ny verklighet. (Normann 2002)  

3.5 Prime Mover 
 

I Normanns bok ”När kartan förändrar affärslandskapet” karakteriseras en Prime Mover som 

ett företag eller organisationer där värdeskapande sker utöver etablerade gränser som därmed 

fastställer reglerna för andra. Detta sker inte enbart genom att dessa Prime Movers skapar nya 

produkter och tjänster utan i praktiken också utformar en ny affärsmiljö. (Normann 2002)  

 

Prime Movers huvudinriktning ligger idag i att omstrukturera verksamheter – rekonfigurera 

dem – på sätt som hittills varit otänkbara. Denna slags omstrukturering inrymmer två 

grundläggande processer: den första består i att splittra aktiviteter som tidigare brukar vara 

nära förbundna. Denna process kallar Normann för avbuntning eller att bryta upp. Den andra 

innebär att man kopplar samman hittills otänkbara tillgångar som skapas genom att bland 

annat nätverk och mångsidighet växer. (Ibid.) Denna process kallas ombuntning eller ihop 

koppling. Ombuntning och avbuntning leder till nya möjligheter och frågan är inte om 

tomrummet kommer att fyllas utan snarare vem som kommer att fylla det. (Ibid.) 
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Ikea är ett framträdande exempel på en Prime Mover inom möbelindustrin. Genom att 

förflytta moment från leverantör till att istället låta kunden utföra dessa ses Ikea som en Prime 

Mover.   

 

För att kunna överleva är det nödvändigt att man ”passar in” i omgivningen, något som kräver 

att man ständigt ifrågasätter sina mentala referensramar och affärsidé.  

3.6 Porters fem konkurrenskrafter 
 
Michael Porters fem konkurrenskrafter kan användas för att kunna analysera 

konkurrensstrukturen på marknaden. Analysen handlar om att konstruera en generell formel 

för hur ett företag skall konkurrera och vilka dess syften bör vara. Detta kan anses vara en 

mall för att kunna analysera ett företags styrkor i dess omvärld genom fem olika 

konkurrensområden eller krafter. Porter anser att ju högre förhandlingskraft ett företag har 

gentemot konkurrenterna, kunderna, leverantörer och potentiella konkurrenter desto större 

chans har företaget till att bli framgångsrikt. Porters konkurrenskraftmodell gör det möjligt att 

urskilja graden av konkurrens. Det viktiga med formuleringen av konkurrensstrategin är enligt 

Porter att klargöra sambanden mellan företaget och dess omgivning. Konkurrensregler 

framkommer utifrån en förståelse för vilka konkurrensregler som gäller inom en bransch och 

som är avgörande för dess attraktivitet. (Porter 1980)  

Strategins mål är att påverka reglerna så pass mycket att de blir till en fördel för ett företag. 

Reglerna för konkurrens kan beskrivas i de fem konkurrenskrafterna. Porter fångar de fem 

konkurrenskrafter som bestämmer lönsamheten i en bransch. (Karlöf 1989) 

 

1 Etablering av nya konkurrenter.  

Nyetablering i en bransch kan leda till att ny kapacitet tillförs. Detta kan resultera i 

prissänkningar eller att kostnadsstrukturen för branschföretagen drivs upp och lönsamheten 

försämras. Enligt Porter finns det sex betydande hinder för nyetablerande: 

 

1)Stordriftsfördelar vilka kan ses som ett hot för många då man tvingas starta i stor skala eller 

kraftfulla svarsåtgärder från existerande branschföretag. 

2) Produktdifferentiering där etablerade företag åtnjuter kundlojalitet från tidigare 

marknadsaktiviteter. Etablerarens pris för att övervinna existerande kundlojalitet blir högt. 

3) Ett annat hinder kan uppkomma om kapitalbehovet är stort.  
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4) Omställningskostnader som förvisso är engångskostnader men kan ändå vara kostsamma. 

5) Tillgång till distributionskanaler som kan vara kostsamma då etablerade distributörer måste 

övertalas med priserbjudanden. Detta kan leda till en reducering utav vinsten för det 

nyetablerade företaget. 

6) Kostnadsolägenheter, oberoende stordrift, vilka innebär en rad merkostnader.  

(Porter 1980)  

   

2 Hot från substitut 

Alla företag i en bransch konkurrerar med företag som producerar substitutprodukter. 

Substitut begränsar en branschs potentiella vinster genom att lägga tak på de priser som 

förtagen i branschen skulle kunna ta ut. (Ibid.) 

   

3 Köparens förhandlingsstyrka 

Köpare konkurrerar i branschen genom att pressa priserna, förhandla om bättre kvalitet och 

spela ut konkurrenterna mot varandra. En köpgrupp är mäktig om exempelvis produkterna 

utgör en viktig del för köparen, produkten i fråga är standardiserad och om köparen har full 

information. (Ibid.) 

 

4 Leverantörens förhandlingsstyrka 

Leverantören kan utöva förhandlingsstyrka gentemot aktörer i en bransch genom hot om 

prishöjning eller minskad kvalitet. Mäktiga leverantörer kan på så sätt reducera lönsamheten i 

en bransch som är ut stånd att täcka kostnadsökningar genom prishöjningar. En leverantör är 

mäktig om den bland annat domineras av några få företag och är mer koncentrerad än den 

bransch den säljer till, den tvingas inte tävla om försäljning med andra substitutprodukter och 

om branschen inte är någon viktig kund hos leverantören. (Ibid.) 

  

5 Den rådande konkurrensen mellan de befintliga företagen på marknaden 

Konkurrens mellan etablerade företag sker med välkända metoder för att skaffa sig en 

fördelaktig position. Dessa metoder kan vara prisutspel, reklamkampanjer, 

produktlanseringar, ökad kundservice och garantiåtaganden. (Ibid.) 
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3.7 Strategi 

 
Strategi definieras olika från person till person. Thompson och Strickland definierar strategi 

som en handlingsplan där ledningen på ett företag kan använda sig utav för att främja sin 

marknadsposition, utföra sitt arbete, attrahera och tillfredställa sina kunder, konkurrera 

framgångsrikt och sträva efter att uppnå sin vision.  

I större organisationer är, enligt Thompson och Strickland, organisationer ofta uppdelade i tre 

olika nivåer.  

(Thompson och Strickland 2003) 

 

1. Centraliserad organisatorisk nivå syftar till att involvera hela organisationen på en 

övergripande nivå för att fastställa åt vilket håll organisationen skall rikta sina 

strategier mot.  

2. Decentraliserad organisatorisk nivå syftar till att bestämma hur de olika delarna av 

organisationen lägger upp en plan för hur de strategiska målen skall uppnås. Strategier 

kan vara olika varandra i olika delar av organisationen.  

3. Funktionell/operativ nivå är tillvägagångssättet som företag använder sig utav i 

områden som exempelvis marknadsföring, produktion, finansiering och personal. På 

denna nivå kan man enligt Thompson och Strickland hitta ett företags 

konkurrensfördelar. (Ibid.) 

3.8 Funky Business  

 
Funky Business är ett modernt sätt för hur man kan se på företag i dagens omvärld. 

Framgångsrika företag kunde tidigare konkurrera med hjälp av naturtillgångar, hårt arbete och 

kapital. Enligt Nordström och Ridderstråle är betydelsen av dessa faktorer mindre viktig för 

att nå framgång i dagens läge. Dagens globaliserade samhälle bidrar till att organisationer 

förändras och utvecklas mer än tidigare. Samhället kan tyckas vara virtuellt och internationellt 

vilket leder till att företag måste omforma sig för att kunna passa in. Boken Funky Business 

beskriver samhället som annorlunda och ”funky”. Funky kan enligt Nordsteds ordbok 

översättas med betydelsen läcker eller moderiktig. (Nordstedt 2000) Författarna har inte 

angett någon exakt definition av vad som menas med ”Funky Business” och därför har vi 

valt att ge vår egen tolkning av begreppet. ”Funky Business” skulle kunna vara ett 

gemensamt begrepp för de företag som konkurrerar på dagens marknader och som har 
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lyckats skapa stora marknadsandelar trots en rådande hård konkurrens. Av detta 

moderiktiga synsätt förväntar vi oss att utvinna kunskap för hur ett företag bör agera i 

dagens värld för att kunna lyckas.   

Nordström och Riddarstråle menar att samhället präglas av en hård global konkurrens där det 

finns allt fler produkter, större befolkning och fler marknader. Vi lever i en värld av överflöd 

och de huvudsakliga faktorerna som ligger till grund för framväxten av detta 

överflödssamhälle är marknadens tillväxt, överutbud av produkter och tjänster samt 

teknologiska framsteg. Nordström och Ridderstråle visar på ett antal faktorer där företag kan 

nå konkurrensfördelar och på så sätt stärka sin position på marknaden. Dessa faktorer anser 

författarna är avgörande för företagets framgång och företaget måste därmed fokusera, vara 

innovativa, ta tillvara på kunskap, personal och teknologi.  

Då dagens samhälle präglas av den växande globaliseringen och där konkurrensen blir allt 

mer intensiv resulterar det i att de grundläggande förutsättningarna som krävs för att driva ett 

framgångsrikt företag blir allt mer lika varandra. Teknologi, produkter, varor, tjänster och 

kunskapsområden som är tillgängliga för oss i Europa är även tillgängliga för människor som 

bor på andra sidan av jordklotet. Nordström & Ridderstråle menar att vi lever i ett 

kunskapssamhälle där kunskapen rör sig fritt och är lätt tillgänglig. Dagens utvecklade 

teknologi gör det lätt att kopiera andras idéer. Detta leder till att företag kan ha större 

svårigheter till att kunna differentiera sig. Om en konsument önskar köpa en produkt som 

exempelvis schampo kan konsumenten genom en sökmotor på Internet hitta flera leverantörer 

av schampo. Därmed menar Nordström & Ridderstråle att om ett företag vill uppnå framgång 

blir utvägen att skapa en innovativ företagskultur. Genom att vara innovativ blir företaget 

under en kort tid unikt och kan genom denna unikhet skapa konkurrensfördelar. Författarna 

menar att företag kan vara unikt på olika sätt, nämligen genom: formgivning, garanti, 

serviceavtal, image och eller finansieringsalternativ. (Nordström och Ridderstråle 2000) 

 

Människor identifieras av författarna som ett starkt vapen eftersom de kan göra 

organisationen och produkten unik. Härmed bör företagen ta vara på intelligens och 

immateriella värden. Många situationer kräver kunskap för att företaget skall kunna överleva 

både i det korta och i det långa loppet. Konkurrensen enligt Nordström och Ridderstråle 

handlar om att bryta de gamla reglerna genom att skapa nya. De menar att i dagens värld kan 

ingenting tas för givet eftersom de konkurrerande företagen är oförutsägbara och 

överraskande. Nordström och Ridderstråle menar att organisatorisk innovation innebär att 

skapa villkor för ett ständigt flöde av kreativitet och inte ett flöde av ännu fler standardiserade 
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produkter eller tjänster. ”Att organisera är konsten att uträtta ovanliga saker med vanliga 

människor.” Människans intelligens avgörs enligt Nordström & Ridderstråle av hur långt 

någon kan gå. Med sina talanger kan företaget konkurrera mot tiden. Förr i tiden tog det flera 

dagar för ett brev att bli levererat och idag går det att skicka e-post som når mottagaren på 

bara några sekunder. Då människorna i dagens företag anses som värdefulla resurser blir det 

av betydelse för företaget att utveckla strategier för hur de skall attrahera, hålla kvar och 

motivera sina anställda. (Ibid.)  

 

Teknologi är en annan kraft som omformar den omvärld vi lever i idag och som har 

identifierats av Nordström och Ridderstråle. Teknologin skapar möjligheter som kan användas 

i framtiden. Den digitala teknologin har inom Funky Business framförallt bidragit till 

framväxten av informationssystem. Information som blir mjölig via olika nätverk som 

exempelvis Internet eller mobiltelefon är effektiv och användbar eftersom många använder sig 

av den. Internettillgängligheten och informationsflödet gör att informationskostnaderna har 

minskat dramatiskt. Internet och andra bearbetade källor gör det enkelt att jämföra priser och 

andra egenskaper, vilket medför medvetna och krävande kunder som ställer högre krav då 

informationen är stor.  

Digitaliseringen medför även att vi lämnar ”spår” efter oss efter att vi exempelvis handlar 

med betalkort och surfar på Internet. Denna information kan användas och utnyttjas av 

företag. Organisationer kan utnyttja dessa ”spår” för att exempelvis utvinna information för 

att kunna identifiera speciella typer av kunder eller identifiera dem som inte tillför något 

värde. Alla organisationer är idag på något sätt informationsbaserade men skillnaden är att 

vissa är bra på att använda IT och andra inte. (Ibid.) 

 

Eftersom samhället blir allt mer sammanlänkat genom teknologins och globaliseringens 

rådande krafter har även värderingar förändrats. Författarna menar att de företag som har en 

känsla och som uppskattar olika värderingar kan lyckas i andra kulturer. Med globaliseringen 

kan man säga att värderingar har släppts geografiskt lösa. Ett exempel på hur samhället har 

förändrats är att förr i tiden ställdes inte människor inför en mängd olika val att ta ställning 

till. I den ”traditionella” staden fanns bara en kyrka, medan nu kan befolkningen välja att 

besöka en moské, kyrka eller någon annan religiöst byggnad. Det är våra värderingar som 

enligt Nordström & Ridderstråle avgör valet för vilken byggnad vi ska besöka. (Ibid.) 
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I ett samhälle som präglas av överflöd av olika produkter handlar konkurrensen enligt 

författarna inte bara om att vinna marknadsandelar. De framgångsrika företagen konkurrerar 

även om uppmärksamhet. De menar att om en organisation inte kan fånga den potentiella 

kundens uppmärksamhet så är det för att någon annan konkurrent redan har gjort det. 

Uppmärksamhet är med andra ord en knapp resurs i och med att organisationer hela tiden 

måste attrahera och ge kunden intensiva upplevelser. (Ibid.) 

 

Vi lever i ett samhälle där allt flyter ihop men samtidigt så slits världen i stycken. Den värld vi 

lever i idag beskrivs som fragmentiserad i den mening att individualiseringen råder där den 

enskilda människan strävar efter sitt eget självförverkligande. I ett sådant samhälle är 

människan mer lojal mot sig själv än mot arbetsgivaren. Människorna i denna värld 

samarbetar med dem som de anser tillför nytta för dem själva. De handlar med största 

sannolikhet enbart av och med företag som stämmer överens med deras egna eller gruppens 

värderingar. Som nämnts ovan, de företag som har lyckats i dagens överflödes samhälle är de 

företag som har lyckats skapa något unikt.  

Unikhet kan skapas genom att företag försöker kombinera saker på ett annorlunda sätt. 

Annorlunda kombinationer av exempelvis produkter och tjänster som företag lyckas skapa 

leder ofta till ett unikare resultat. Man bör sträva efter är att skapa ett värde som är större än 

de ingående delarna.  

Författarna menar att företag består av: kapital, maskiner och byggnader, människor och 

idéer. I dagens globala, hjärnbaserade värld är framgångsrika företag funky, det vill säga de 

anpassar sig till de nya trenderna men funky företagen skapar även något nytt. Det unika med 

dessa företag är att de, enligt författarna, blir framgångsrika. Dessa företag lever på 

förändrade omständigheter och en oförutsägbarhet. De är innovativa och fokuserade.   

Eftersom företagets aktieägare och kunder har makten att välja, måste företagen fokusera på 

att utveckla de bästa produkterna. Intressenter kommer att välja det som de anser är bäst. ”För 

den krävande kunden duger bara det bästa. På marknader där det finns mycket konkurrens 

finns det inte plats för ineffektivitet. Detta innebär att inkompetenta företag snabbt slukas upp 

eller försvinner. Funkyföretag måste därmed fokusera.  

Det finns enligt författarna olika former av fokusering. Företag kan fokusera på ett eller ett 

par kärnverksamheter där synergi förespråkas. Genom att företaget fokuserar blir målet att 

uppnå den bästa standarden. Den bästa standarden uppnås genom att företaget via 

fokuseringen har skådat inuti företagets själ och därmed identifierat kärnkompetenser. 

Kärnkompetenserna avslöjar enligt Nordström & Ridderstråle det som företaget är bättre på 
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att göra än dess konkurrenter. Det finns olika sätt för hur företag kan uppnå effektivitet via 

fokuseringen: genom att låta leverantörerna sköta det de är bättre på, vilket författarna kallar 

för integration bakåt. Företaget kan även involvera kunderna i olika processer vilket kallas då 

för integration framåt.  

Företaget kan ses som en samling legobitar. Det blir då upp till de olika delarna i företaget att 

utforma sin roll när det gäller att bidra till helhetsvärdet. Genom att företaget fokuserar på 

några få huvudprocesser när det gäller värdeskapande och eliminera onödiga aktörer kan de 

göra resten av värdekedjan och sina kunder beroende av företaget. (Ibid.) 

 

När ett företag har identifierat sin grundläggande affärsidé, kärnkompetens samt kunderna blir 

nästa steg i processen mot framgång att utnyttja dessa nyckelresurser med det som Nordström 

och Ridderstråle benämner hävstångseffekt. De menar att dagens värld är hjärnbaserad varpå 

organisationer kan använda en och samma kompetens för att konkurrera i olika branscher utan 

att man är inblandad i den faktiska tillverkningen av produkten. Härmed anser författarna att 

företag skall maximera och inte skära ned på personal för att minska på kostnaderna.  

 

Vi anser att påståendet ”..företag skall maximera och inte skära ned på personal..” kan 

tolkas på olika sätt. Det går att tolka påståendet genom att tro att författarna menar att 

företagen bör anställa alla i hela världen för att nå denna maximering. Detta anser vi av 

rationella skäl är inte möjligt. Vår tolkning av påståendet ovan är att författarna menar att 

företagen i dåliga tider bör lägga sina resurser på sin personal vilket innebär att inte skära 

ned på arbetsstyrkan. Detta kan göras genom att eventuellt erbjuda utbildningar eller ta 

vara på de anställdas kunskaper. Företag kan ta vara på de anställdas kunskaper genom att 

exempelvis utnyttja deras kompetens till att utveckla nya produkter. På detta sätt kan 

företaget eventuellt upptäcka nya marknader och ta tillvara nya marknadsandelar och 

därigenom ökade försäljningsintäkter. 

 

 Hävstångseffekten kan delas in i tre olika processer: intern, industriell och internationellt. 

  

- Den interna delen handlar om att skapa en lärande organisation. ”Problemet med de 

flesta företag är inte att de vet för lite utan att de inte vet vad de vet.” I lärande 

organisationer handlar det om att öka graden av kunskapsförvandling och 

kunskapsöverföring. Kunskapen bör flyttas från individen till gruppen och senare till 

företagsnivå. De enskilda delarna måste spegla helheten. Om kunskapen inte kan 
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komma till användning blir den värdelös och därför bör den omvandlas till former som 

kan göra att företaget blir mer effektivt.  

Konkurrensfördelar uppnås genom att ett företag exempelvis kombinerar olika 

kunskapstyper och på så sätt binder dem på ett sätt som är svårt att kopiera. (Ibid.) 

 

- Industriell hävstångseffekt handlar enligt Nordström och Ridderstråle om att företaget 

skall vara attitydbaserad, varumärkesbaserad och kompetensbaserad. Att vara 

attitydbaserad innebär att när ett företag har förstått sina kunders behov, bör 

organisationen rikta in sig och använda samma attityd för att erbjuda kunderna flera 

produkter. Den varumärkesbaserade hävstångseffekten handlar om att erbjuda ett löfte 

till kunderna för att de köper ett speciellt märke. Om ett erbjudande inte lever upp till 

kundens förväntan kan kunden vända sig till en annan leverantör. (Ibid.) 

 

- Genom den internationella hävstångseffekten beskriver författarna att ett globalt 

företag bör ha väl uppbyggda globala administrativa strukturer och system. Funky 

eller framgångsrika företag arbetar globalt och har tillgång till den internationella 

marknaden. Företagets attityd i denna fråga är av central betydelse. Nyckelpersoner i 

ett företag kommer oftast från samma land. Produkter utvecklas oftast på hemmaplan 

med tanke på den lokala marknadens behov. (Ibid.) 

 

Innovation kan finnas på olika organisatoriska nivåer och omfattar olika delar av 

organisationen. Innovation kan exempelvis vara på strategisk nivå, administrativt nivå, 

marknadsföringsnivå, design-, personal- eller servicenivå. För att uppnå total innovation bör 

företaget tänka igenom alla aspekter av hur företaget arbetar. Strategisk innovation handlar 

om att komma på unika lösningar för att öka lönsamheten. I dagens samhälle efterfråga 

konsumenter produkter som är billigare och bättre. Den förändrade teknologin och 

individualiseringens värderingar innebär att massmarknaderna ofta består av mikromarknader 

eller nisch marknader. Företagets anpassning leder till att företag i större utsträckning strävar 

efter att göra tillverkningen och marknadsföringen personlig. I extrema situationer är en unik 

lösning framtagen åt varje kund. (Ibid.) 

 

Funkyföretag har oftast en platt organisation. Genom att arbeta i en platt organisation går det 

enligt Nordström och Ridderstråle att minska tiden för processen från att ett problem upptäcks 

till att en lösning framtas. Det finns två sätt för hur företag kan uppnå en platt organisation:  
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- Genom att höja utbildningsnivån längst ner i organisationen och ’banka’ till företaget 

högst upp.  

- Genom att företaget ”sträcker handen” i mitten av företaget och sedan försöker 

stretcha ut mittendelen. (Ibid.)  

 

För att ett företag skall lyckas i dagens värld bör det även operera horisontellt. Det betyder att 

arbetet bör organiseras i processer. Målet är att helheten ska bli större än delarna. Eftersom 

konkurrensstrategin kännetecknas av att företaget fokuserar på sin kärnkunskap, bör 

organisationen vara uppbyggd på det sätt att det blir möjligt att kombinera saker från olika 

delar av nätverket till nya kunderbjudanden. (Ibid.) 

 

Enligt författarna är Funky företag nödvändiga eftersom det är oftast de som skapar nya 

marknader och tar fram nya lösningar genom att erbjuda nya produkter. De företag som har 

lyckats ta flest marknadsandelar har enligt Nordström och Ridderstråle gjort det genom att de 

skapat monopol på sin marknad. Med monopol menas här att företag skapar en unik produkt 

eller tjänst som kunden inte kan erhålla från företagets konkurrenter.  

Överflödet av många och liknande produkter kan kontrolleras genom att företaget lyckas 

genom sina produkter förmedla attrribut som emotion och sensation. Författarna menar att 

konkurrenskraften kan byggas på känslor och fantasi. Om företaget fokuserar på en särskild 

kundgrupp eller geografisk marknad ökar chansen att de slipper konkurrens och priskrig. 

Genom att fokusera går det att uppnå det ”naturliga valet” för kunderna, då man genom den 

indirekt inte ger dem några val. Nordström och Ridderstråle menar att dagens samhälle 

präglas av en överflödesekonomi, och därför kommer de företag som är framgångsrika att 

locka till sig den emotionella kunden. Författarna menar att människor vill bli behandlade 

som individer och därför bör företag ställa sig frågan vad är det kunden egentligen köper?  

En kvinna som köper läppstift köper i grunden färgat fett i en plastförpackning. Men 

egentligen köper hon hopp om att någon ska säga ”du är vacker”. Det finns en skillnad mellan 

vad företaget säljer och det som kunderna egentligen köper.  

Sensationsstrategier fångar uppmärksamheten hos människan och tilltalar alla våra fem sinnen 

samt inbegriper våra känslor. Konkurrensstrategi innebär att vara steget före medan 

sensationsstrategi handlar mer om att spela ett annat spel, där företaget kan ta ut ett högt pris 

för sina produkter. I den emotionella ekonomin är konkurrensen generell och rör sig kring 

vem som kan erbjuda människor, konsumenter och medarbetare ett gott liv. Generellt går det 

att säga att innebörden av ett gott liv menas ”det som skapar värde på individuell nivå”. 
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Konsumenterna är vana att få bra produkter och därför räcker det inte med bara nöjda kunder. 

Företaget måste överraska kunderna, locka till sig dem och göra dem beroende.  

Sammanfattningsvis går det att hävda att det finns många faktorer som kännetecknar 

framgångsrika företag i dagens omvärld men knepet är att få dessa faktorer att fungera 

tillsammans. (Ibid.) 

3.9 SWOT  

 
En SWOT analys kan användas som ett verktyg vid bedömningen av hur ett företags situation 

ser ut. SWOT är den engelska förkortningen på Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. 

Analysen grundas på principen att de strategiska tillvägagångssätten som företaget väljer att 

tillämpa bör sträva efter att skapa en balans mellan:   

(Thompson och Strickland 2003) 

 

• Medvetenhet om företagets inre balans (företagets styrkor och svagheter)   

• Medvetenhet om företagets externa situation (hot och möjligheter) 

 

Styrkor 
Styrkor inkluderar de saker som organisationen lyckas bra med. Styrkor som kan vara 

verifierbara skulle exempelvis kunna vara fysiskt kapital1, humankapital och osynligt kapital 

såsom Brand Image och om varumärket är känt. (Ibid.) 

 

Svagheter 
Svagheter refererar till de saker som ett företag saknar kompetens till att utföra på ett 

konkurrenskraftigt sätt. Svagheter skulle kunna vara avsaknaden av viktiga 

konkurrensfördelar såsom fysiskt, organisatorisk och osynligt kapital vilket är ett måste för ett 

framgångsrikt företag. (Ibid.) 
 

 

 

 

                                                 
1 Fysiska tillgångar kan enligt, Thompson och Strickland, vara företagets lokalisering, intranät, inventarier, 
distributionskanaler, informationssystem och stora kapitaltillgångar. 
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Möjligheter 
Möjligheter är allt som kan tänkas gynna företagets framtida utveckling. Det kan exempelvis 

vara nya potentiella marknader, nya produkter och att företaget utvecklas genom att tillvarata 

ny teknologi. (Ibid.) 

   

Hot 
Hot kan enligt Thompson och Strickland referera till allt som skulle kunna reducera företagets 

intäkter, förstöra deras fortsatta utveckling och minska företagets marknadsandelar. Hot skulle 

exempelvis kunna vara terrorism, att företaget inte följer den tekniska utvecklingen, att en 

företagsledare hämmar företagets utveckling, substitutprodukter och starka konkurrenter. 

(Ibid.) 

 

Genom att vara medveten om företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot så kan man 

identifiera företagets kompetenser och konkurrensfördelar. (Ibid.) 
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4 Empiri 

4.1 Divisioner 
 
Wella startades 1881 och var fram till och med 2004 ett Tyskt familjeägd företag. Wella 

introducerades på den svenska marknaden år 1930 och det svenska kontoret är beläget ligger 

på Gärdet i Stockholm. Företaget riktar sig till en bred målgrupp, från att en femtonåring 

köper sitt första vax till att 85-åriga Asta kommer in och köper schampo. Wella saknar en 

skriven affärsidé och vision. År 2004 köptes företaget upp utav Procter & Gamble, ett 

multinationellt företag som innehar ett brett sortiment av olika varumärken från 

dagligvaruhandel till skönhetsprodukter.    

Wella är indelade i tre olika divisioner:2  

 

• Konsumentdivisionen 

• Kosmetik och doft 

• Frisördivisionen 

 

Alla dessa tre divisioner konkurrerar på olika marknader och därav existerar inget samarbete 

mellan dem. Det enda som egentligen knyter dem samman är varumärkets namn. 

Konsumentdivisionen riktar sig till återförsäljare där Wella erbjuder hårprodukter till 

konkurrenskraftiga priser. Produkterna som Wella erbjuder inom denna division når 

slutkunderna via dagligvaruhandeln. 

Kosmetik och doftdivisionen verkar som återförsäljare av väletablerade varumärken såsom 

Gucci och Escada. Försäljningen inom denna division sköts via en agentur som är etablerade i 

Malmö.  

Frisördivisionen riktar sig till frisörsalonger och innehar ett brett sortiment av olika 

hårprodukter. Priset samt kvaliteten är högre inom denna division. Inom frisördivisionen ingår 

ytterligare en division, nämligen ”Selective Brands”. Denna division riktar sig till så kallade 

”topsalonger” där priset för produkterna är bland de högsta på marknaden. Det höga priset är 

resultatet av att servicen är extremt hög och att utvecklingen här sker konstant. Dessa 

hårsalonger strävar alltid efter att vara mest innovativa och erhålla de bästa resultaten av hår. I 

Sverige finns det cirka 11 000 frisörsalonger varav Wellas frisörprodukter finns etablerade på 

6000 salonger och Selective Brands vänder sig till endast 680 av dem. 
                                                 
2 Med hänvisning till Uppsatsens metoddel  kommer vi enbart inrikta oss på Frisördivisionen. 
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4.1.1 Frisördivisionen 
 

Enligt Emma Berntson, produktchef på Wella, är Wella en av de största aktörerna på 

marknaden inom frisördivisionen där konkurrensen är hård. Företagets största konkurrenter är 

bland andra L’oréal, Goldwell och Schwarzkopf. Alla konkurrenter har väldigt bra produkter 

och konkurrerar med liknande koncept till frisörerna. Inom frisördivisionen är Wella störst på 

marknaden inom färg- och permanentområdet. Här har företaget två inriktningar.  

I den första inriktningen erbjuds produkter som aldrig når slutkunden och där frisörer är de 

enda kunderna. Dessa produkter är allt ifrån spolar till permanent, saxar, knivar, borstar, 

blekmedel, färgämnen och kombinationskartor. Den andra inriktningen inom frisördivisionen 

är produkterna som når slutkunden och som är av enklare art. Dessa produkter är exempelvis 

schampo, balsam och olika stylingprodukter.  

(Emma Berntson) 

 

Tanken bakom den första inriktningen är att frisörer är hårexperter och kan därför hantera 

produkter som ses som komplicerade för en amatör att hantera. Vägen till att Wella når 

kunden inleds med att företaget förbereder kampanjer och försäljningsunderlag åt företagets 

35 säljare. När säljarna i sin tur presenterat kampanjen för kunden så strävar företaget efter att 

bygga upp ett samarbete med nya kunder via så kallade frisörtekniker. Teknikernas uppgift är 

att utbilda frisörer inom Wellas produktsortiment. Ett exempel på utbildning är hur frisörerna 

kan använda olika färgkombinationer för att uppnå optimalt resultat, vad resultaten blir när 

man kombinerar olika hårfärger samt hur frisören ska använda en viss typ av spolar vid 

permanent. Frisörtekniker är med andra ord av stor vikt för företaget då de skall skapa och 

bibehålla långvariga relationer med sina kunder. (Ibid.)  

 

Företaget har inte någon skriven affärsidé men inom frisördivisionen säljer Wella selektiva 

märken som skall förmedla en känsla av kvalitet, lyx och glamor. Dessa produkter skall 

tillfredställa alla kunders tilltänkta specifika behov. En kund skall alltid veta att det finns en 

viss typ av behandling för just dennes hårtyp. Emma Berntson visste inte hur stora 

marknadsandelar företaget tillhandahåller men hon berättade att Wella tillhandahåller olika 

stora andelar på olika produkter. Även om de tre divisionerna: frisör, konsument samt 

kosmetik och doft inte har något direkt samarbete så kunde hon ändå berätta att företaget 

innehar flest marknadsandelar inom frisördivisionen då man mäter antalet marknadsandelar 

inom olika kategorier. Skälet till detta anser Emma Berntson är antalet produkter som 
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tillgodoser varje konsuments specifika behov samt den kringgående servicen vilken är av en 

hög kvalitet. (Ibid.) 

 

Emma Berntson anser att det delvis existerar etableringshinder för eventuella nya företag på 

marknaden. De nya företagen måste ha ett välutvecklat koncept där både produkt och service 

erbjuds. Detta kräver bland annat stor kunskap och kapital. Det är lättare för ett nytt företag 

att konkurrera med produkter som säljs på hyllorna hos frisörer såsom schampo, balsam och 

stylingprodukter. Emma Berntson menar att frisörer är väldigt ombytliga när det kommer till 

försäljningen av dessa produkter då försäljningen av dessa endast baseras på marginalen. Är 

det så att ett märke inte säljer byter gärna frisörer ut detta märke mot ett annat. 

Däremot är det svårare att ta en konkurrents etablerade marknadsandelar inom hårfärg och 

permanent. Den utbildning som krävs för att frisören ska kunna veta hur exempelvis resultatet 

blir om man kombinerar olika hårfärger tar lång tid och medför ett samarbete mellan Wella 

och frisörerna. Att byta leverantör kan därmed kosta frisören mer tid och pengar. (Ibid.) 

 

Enligt Emma Berntson existerar inte några direkta substitut till produkterna inom 

frisördivisionen. Däremot anar hon däremot att det skulle kunna finnas substitut till 

produkterna inom konsumentdivisionen. Dessa är bland annat hårfärg, schampo och 

stylingprodukter som säljs till konkurrenskraftiga priser och som Emma Berntson anser är av 

lägre kvalitet. (Ibid.)   

 

Samarbetet med leverantörer är inte stort på Wella. Emma Berntson menar att Wella endast 

använder sig utav leverantörer som tillhandahåller tryckmaterial, promotions- och 

marknadsmaterial. Det finns en uppsjö av leverantörer på marknaden och det är lätt att byta 

leverantör om företaget inte blir nöjd med resultatet. Avgörande för valet av leverantör är 

bästa kvalitet till lägsta pris. Andra kriterier vid val av leverantör är flexibilitet, snabb 

leverans och professionalism. Det finns en tyst överenskommelse i branschen som innebär att 

en leverantör för promotionsmaterial inte får vända sig till en konkurrent och erbjuda samma 

lösning. Skulle Wella exempelvis dela ut ett halsband under en promotionskampanj får inte 

leverantören erbjuda denna lösning till konkurrenterna. (Ibid.) 

 

I och med den konkurrens som existerar på marknaden måste företaget följa med i den snabba 

utvecklingen för att inte förlora sina marknadsandelar. Enligt Emma Berntson förändras 
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produkterna vartannat år. Det som förändras här är utseendet på produkterna som exempelvis 

utseendet på en förpackning. (Ibid.) 

Branschen är nära förknippad med modebranschen och därav måste företaget följa med i 

utvecklingen som råder inom denna sektor. Precis som att någonting är ”inne” inom 

klädbranschen så är det viktigt för den modemedvetne kunden att ha den frisyr som är ”inne” 

inom hårmodet. Därmed påpekar Emma Berntson att innovation är en ständig och viktig 

process inom branschen. (Ibid.) 

Däremot anser Emma Berntson att marknaden är mättad och att det därav inte går att lansera 

koncept och produkter som inte existerar idag. Wella anser att företaget redan använt deras 

befintliga kunskaper inom hårbranschen för att erbjuda andra relaterade produkter. Företagets 

kärnkunskap ligger i att utveckla produkter som bidrar till ett friskare och snyggare hår. 

Därifrån har Wella utvecklat sina kunskaper till att även erbjuda produkter som faller utanför 

ramarna för de produkter som företaget erbjöd från början. Wella startade med att producera 

produkter som används till håret. Nu har det breddat sig genom att de idag bland annat även är 

leverantörer av saxar, frisörstolar och vagnar. (Ibid.) 

4.1.2 Selective Brands 
 

På samma sätt som Wella är indelad i tre divisioner så ingår det ytterligare en division i 

frisördivisionen. Denna division benämns Selective Brands och motsvarar bilarnas Rolls 

Royce. Selective Brands består utav tre olika produktmärken för hår. Dessa är Sebastian,  

System Professional och Vidal Sasson. (Michael Berggren) 

 

Sebastian är ett innovativt märke som hela tiden strävar efter att vara först med att erbjuda nya 

produkter på marknaden. Sebastian var de första som lanserade hårspray, silikon för hår och 

hårkräm. Sebastian lanserar hårkollektioner tre gånger per år. Resultaten vid dessa lanseringar 

är ofta väldigt uppmärksammat och uppskattat, enligt Michael Berggren, då Sebastian ofta 

ligger rätt i tiden. System Professional vilket är den andra produktlinjen inom Selective 

Brands är fokus riktat på Care. Produkterna inom System Professional är sådana produkter 

som skall bygga upp och göra trasigt hår helt och vackert igen. Den tredje produktlinjen är 

Vidal Sassoon ständigt är revolutionerande inom frisyrer. Sassoon arbetar med färg som 

färglära och hår som hårlära. I augusti lanserar Vidal Sassoon en helt ny färg till salonger. 

Detta kommer kräva mycket utbildning hos frisörerna där målet kommer att vara att få 
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frisörerna att förstå hur man kan bredda sin kompetens och därmed bli starkare som frisör. 

(Ibid.) 

 

Selective Brands och den resterande frisördivisionen arbetar tillsammans mot frisörsalongerna 

för att hitta nya kunder. Däremot skiljer sig arbetet i divisionerna åt när det kommer till sättet 

att marknadsföra sig. Säljarna på Wella genomför många men korta besök medan 

motsvarande säljkår på Selective Brands föredrar att göra få men långa kundbesök. Enligt 

Michael Berggren på Selective Brands handlar det om att denna division endast vill bli 

förknippade med de bästa hårsalongerna. Marknadsföringskampanjerna vill skapa en känsla 

bakom produkten och sätter personliga relationer på lång sikt i första hand än att ha många 

kunder och därmed växa på bredden. Michael Berggren anser att man först och främst skall 

”mjölka sin egen ko”. Produktutveckling och strategiarbetet för samtliga varumärken sker i 

Genève. Försäljningen av Selective Brands i Sverige arbetar inte med själva produkterna utan 

de strävar efter att framhäva en historia bakom produkten som skall väcka en känsla av lyx. 

Det speciella med Selective Brand är att företaget hela tiden måste tänka tredimensionellt. 

Först och främst måste säljaren köpa idéerna som kommer från Genève, därefter måste 

frisörerna bli återförsäljare av produkterna. Slutligen skall konsumenten köpa produkten.  I 

jämförelse med frisörbranschen runt om i Europa är den svenska marknaden speciell. Till 

skillnad från exempelvis England så existerar det inte lika många frisörkedjor i Sverige och på 

frisörsalonger här hyr sjuttiofem procent av alla frisörer sin stol. Michael Berggren anser att 

Genève inte förstår att man inte kan implementera samma strategier runt om i Europa och 

förutsätta att de skall visa samma resultat överallt. (Ibid.) 

 

Selective Brands konkurrerar på marknaden genom att de strävar efter leverera ett 

helhetskoncept vilket Michael Berggren ser som unikt. Genom att bara använda sig utav 

produkterna inom Selective Brands så behöver frisören endast vända sig till dem för att kunna 

erbjuda kunden ett fullständigt produktsortiment. Enligt Michael Berggren kommer 80 % av 

Selective Brands omsättning från 320 salonger. Resterande 360 salonger står för de resterande 

20 % av omsättningen. Jämför man med konkurrenten L’oréal så har även de en motsvarande 

”lyxlinje” men produkterna och servicen här är två olika delar. Detta blir mer tidskrävande då 

frisörer måste samarbeta med olika försäljare för att i sin tur kunna erbjuda en helhetslösning 

till kunden. (Ibid.)  
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För att bearbeta de befintliga kunderna och för att skapa nya kunder arbetar Selective Brands 

bland annat med att skapa en stark relation till sina kunder. Selective Brands strävar även efter 

att vara först med nya sätt att marknadsföra sina produkter på samt att hitta nya lösningar till 

hur frisörer skall kunna tillfredställa sina kunder. Det som Michael Berggren även ser som 

unikt med Selective Brands är att kunder nästan aldrig erhåller några rabatter. Här har 

företaget valt att skapa en annan lösning som kallas: Selective Brand Membership Program. 

Detta ”program” är en så kallad investeringsfond där kunden samlar poäng hos Selective 

Brand. Selective Brand Membership Program är ett sätt för hur Selective Brand strävar efter 

att kunden skall uppnå känslan av lyx som Selective Brand vill förmedla. Efter att frisörerna 

har uppnått ett antal poäng kan de välja olika servicelösningar för att kunna tillfredställa sina 

kunder på bästa sätt. De produkter och tjänster som erbjuds genom programmet kan 

exempelvis vara att salongen erhåller exklusiva påsar och silkespapper. Dessa påsar kan 

salongen i sin tur paketera produkter i som kunden sedermera köper. Andra förmåner som 

tilldelas frisörer kan vara exklusiva kaffemaskiner och tillhörande koppar så att kunden även 

här erhåller känslan av lyx när de serveras kaffe hos frisören. På detta sätt erhåller kunden en 

upplevelse av lyx genom att de dricker kaffe från en fin kopp på en fin hårsalong. De erbjuds 

även möjligheter till exklusiva utbildningar i USA för frisörerna och liknande. Genom detta 

program anser Michael Berggren att företaget uppnår en vinn-vinn situation där både 

Selective Brand och frisörerna vinner. (Ibid.) 

 
Teknologin hos de flesta Selective Brandsalongerna är de senaste. Däremot är företagets 

hemsida av en sämre karaktär. Därmed har företaget hittills varit dåligt på att utnyttja 

Internets möjligheter. Michael Berggren förklarar att de inte utnyttjar Internet för att 

frisörbranschen handlar väldigt mycket om att skapa en relation till kunderna. Han nämner 

även att Wella misslyckades med att sälja sina produkter via Internet och postutskick. (Ibid.) 

 

Michael Berggren anser att inom frisörbranschen sker ständigt nya förändringar där 

innovation är av stor vikt. Förändringar kan även medföra kriser, anser Michael Berggren, 

som snabbt skall lösas och anpassas till den nya situationen. Om man bara ser på när en kris 

uppstår så har man enligt Michael Berggren inget att göra i branschen. Ett exempel på när en 

kris uppstod var när Procter and Gamble köpte upp Wella år 2004. För Selective Brands var 

det inga problem med att anpassa sig till de förändrade omständigheterna som krisen 

medförde. Problemen som Selective Brands tampades med var Procter and Gamblers 
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avsaknad av kunskap för hur arbetet skall ske i frisörbranschen jämfört med 

konsumentbranschen där Procter and Gambler är stora. (Ibid.) 
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5 Analys 

5.1 Affärsutveckling 

 
Enligt teorin är kunderna så som produkter och tjänster de mest väsentliga i all 

affärsutveckling. Affärsutveckling baseras på en välformulerad strategi och omfattar en 

helhetssyn i den bemärkelsen att företagets samtliga dimensioner inkluderas i strategiarbetet. 

På Wella förekommer det samarbeten i viss mån. Det enda som är gemensamt för frisör- och 

konsumentdivisionerna är i princip endast namnet Wella. Detta anser vi beror på att 

hårmarknaden i sig är så otroligt stor och uppdelad. Wella som är ett stort företag har valt att 

konkurrera inom olika segment som finns på marknaden.  

 

Enligt Teorin syftar begreppet affärsutveckling till att: 

 

1) Öka verksamhetsvolymen 

Vi anser att Wella ökar verksamhetsvolymen då innovation präglar företagets sätt att arbeta. 

Man strävar hela tiden efter att motsvara det kunden efterfrågar, förnyar produkter 3-4 gånger 

per år samt utvecklar nya produkter. 

 

2) Riktar energin mot kunder och marknaden 

En stor del av Wellas verksamhet går ut på att erbjuda sina kunder personlig service i form av 

kundbesök, utbildningar av de så kallade frisörteknikerna och strävar efter att skapa en 

långsiktig relation till kunden. Genom innovativa kampanjer strävar företaget efter att nå ut 

till nya kunder samt att öka försäljningen till företagets befintliga kunder. 

 

3) Skapa affärer 

Wella skapar affärer genom att binda samman de två ovanstående punkter. Indirekt binder de 

kunder till sig genom att erbjuda dem utbildning inom stora delar av företagets utbud. 

Selective Brands anser vi tar ytterligare ett steg när de skapar affärer. Selective Brand 

Membership Program drar kunden till sig ännu mer och på så sätt skapas fler affärer. Här 

erbjuds inte enbart utbildningar inom produktsortimentet till skillnad från Wella. Här har 

kunden möjligheten att efter denne har samlat in ett antal poäng vidareutbilda sig i exempelvis 

exotiska länder. Ett annat exempel är att kunden kan erhålla en kaffemaskin till sin salong. 
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Därmed kan det vara så att kunden väljer att handla produkterna hos Selective Brands och inte 

av någon annan leverantör. Vidare anser vi att Wella till skillnad från Selective Brands vill 

skapa affärer på bredden genom att öka kvantiteten av antalet kunder. Selective Brands 

däremot strävar efter att ”mjölka sin egen ko” genom att bygga långsiktiga relationer till 

kunderna.  

 

4) Utifrån behov och kunder skapa kreativitet och dynamik i organisationen 

Kreativitet anser vi att Wella skapar genom sitt innovativa tänkande och sin personliga 

service.  

 

I och med globaliseringens framväxt, skapas nya affärsmöjligheter. Då dessa skapar utrymme 

för konkurrens måste företagets fokus enligt teorin förflyttas från produkten till ett 

värdeskapande system. Genom att det finns en mängd konkurrenter på frisörmarknaden och 

därmed ett större utbud, har kunderna fått en större makt gentemot leverantörerna. Om 

kunderna vill kan de snabbt byta leverantör. Om företaget vill hålla kvar kunden är det viktigt 

att man hela tiden erbjuder det kunden efterfrågar och därmed sker det en utveckling. På så 

sätt anser vi att kunden är med och skapar värde då de ”ser till” att företag utvecklas. Enligt 

teorin överlever inget företag utan produktförnyelse. 

5.2 Kris och misfits 

Enligt teorin finns det två typer av kriser. Den ena typen är de som är bra för företaget för att 

de motiverar till förändring av företaget och blir embryo till nya affärsidéer. Den andra 

uppstår i form utav brister i någon av delarna som skall föra företaget vidare. Dessa kriser 

kan leda till att ett företag inte överlever på lång sikt. 

Empirin visar att när Wella år 2004 uppköptes utav konsumentjätten Procter & Gamble så 

uppstod både positiva och negativa kriser. Det positiva var att Procter & Gamble är ett globalt 

företag med en stark organisation vilket ledde till att Wella bland annat fick tillgång till en 

större marknad än tidigare. Härmed grundade Wella sig inte längre på nepotism och man fick 

nu en starkare organisering. Det negativa med den nya organisationen var att många av de 

anställda som arbetat länge på företaget inte kunde finna sig i den stora förändringen som 

skedde. Dessa anser vi såg förändringen snarare som ett hot än som en möjlighet. En annan 

kris som vi har utvunnit ur empirin är att produktutvecklingen samt visioner styrs centralt från 

Genève. De problem som vi ser är att den svenska marknaden skiljer sig åt från andra 

marknader i Europa. Exempelvis är det vanligt förekommande med salonger som ingår i en 
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kedja. I Sverige däremot är det vanligare att en frisör hyr en stol på en hårsalong. I Sverige tar 

det därmed längre tid att bearbeta marknaden eftersom man blir tvungen att vända sig till 

olika salonger istället för till en inköpsansvarig på en hårsalongkedja. Detta skulle kunna 

skapa vidare problem då exempelvis budgeten från Genève inte går att uppfylla i Sverige eller 

att strategier för hur man skall bearbeta kunden inte kan implementeras här. Detta kan 

möjligen leda till att Wella på lång sikt förlorar marknadsandelar.  

5.3 Affärsidé 

Enligt teorin bör affärsutvecklingen ha sin början i uppdatering och precisering av 

affärsidén. En affärsidé är oftast en överlägsenhet av något slag som exempelvis ett kunnande 

eller en förmåga. Att affärsidén med tiden blir otidsenlig och inte längre motsvarar de behov 

och förändrade förutsättningar som företaget arbetar under, är lika naturligt som att 

företaget självt åldras eller träder in i en ny utvecklingsfas. 

Enligt Emma Berntson har Wella inte någon nedskriven affärsidé. Däremot visar empirin på 

att företagets affärsidé ligger i att vara innovativa och utveckla nya produkter, erbjuda en hög 

kvalitativ service för att på så sätt tillfredställa kunden på bästa sätt.  

 

Ett företag kan skydda och underhålla sin affärsidé på två sätt: 

1) Successiv förfining av affärsidén genom produktvariationer.  

2) Utvecklar nya produkter som faller utanför den etablerade affärsidén och snarare utgör 

början till nya affärsidéer. 

 

Wella förfinar skyddar och underhåller sin affärsidé på båda ovanstående sätt. Det sker en 

ständig produktvariation i form av att företaget byter förpackningar och kommer ut med nya 

produktlinjer för hårbehandling. Företaget har även utvecklat produkter utöver dessa 

produktlinjer. Wella är även producent utav bland annat salongstolar, saxar och knivar för hår 

samt förkläden.   

5.4 Lyftkranen 

Genom att använda sig utav lyftkranen kan ett företag se verkligheten med andra ögon. 

Arbetet går ut på att man med hjälp utav lyftkranen rör sig upp och ner mellan olika 

medvetandenivåer. På det sättet kan företag skapa sig en uppfattning om nya 

affärsmöjligheter. 
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Selective Brands anser vi använder sig utav lyftkranens princip då de rör sig utanför 

etablerade gränser. Företaget menar att ett besök hos frisören inte enbart handlar om att få en 

trendig frisyr utan besöket skall förmedla en känsla och en upplevelse som skall uppnås. 

Företaget arbetar med att få frisörerna att förstå att det inte är själva klippningen som är 

avgörande för att kunden skall känna sig lyxig och mer värd utan faktorer runtomkring. Dessa 

faktorer skulle kunna vara att slutkunden under besöket avnjuter sitt kaffe ur en designad 

mugg eller att produkterna paketeras i finare påsar omlindat i silkespapper.   

5.5 Prime Mover 

Enligt teorin är Prime Movers företag där värdeskapande sker utöver etablerade gränser som 

därmed fastställer reglerna för andra och skapar en ny affärsmiljö. 

Vi anser att Wella utvecklat nya produkter och nya tekniker för hur man kan klippa sig. 

Företaget har bundit ihop tidigare åtskilda resurser främst genom att knyta samman olika 

upplevelser med att gå till frisören. Kunden går därifrån och känner sig mer värd genom den 

snygga frisyren samt den lyxiga servicen som skall återspegla hela personligheten. Däremot 

anser vi inte att Wella är en Prime Mover i den bemärkelsen att företaget har rekonfigurerat 

en ny affärsmiljö såsom IKEA som har förändrat möbelbranschen.  

5.6 Porters fem konkurrenskrafter 

Porters konkurrenskraftmodell gör det möjligt att urskilja graden av konkurrens på en viss 

marknad. Enligt Porter är det viktigaste med formuleringen av konkurrensstrategin att 

klargöra sambanden mellan företaget och dess omgivning. Konkurrensregler framkommer 

utifrån en förståelse för vilka konkurrensregler som gäller för en bransch och som är 

avgörande för dess attraktivitet. Porter anser att de finns fem konkurrenskrafter som 

bestämmer lönsamheten i en bransch. 

 

Hot från etablering av nya konkurrenter 

För att kunna bli producent av exempelvis schampo så krävs det tid och resurser. Däremot 

anser vi att stordriftsfördelar för nya eventuella konkurrenter utgör ett normalt hot. Den nya 

konkurrenten måste ha kapital för att kunna ta sig in på marknaden. När en ny konkurrent har 

utvecklat exempelvis schampo och tagit sig in på marknaden anser vi att hotet växer i och 

med att en frisör i många fall endast är intresserad av marginalkostnaden. Frisören är därmed 

villig att byta ut produkter som inte säljer. Inom permanent- och hårfärgsegmentet är 

samarbetet mellan leverantören och frisören oftast starkt och bygger på långvariga relationer 
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på grund av den utbildning som krävs. Därmed är det svårt för nya konkurrenter att ta sig in i 

de här segmenten då det oftast kräver att den nya konkurrenten har ett helhetskoncept där de 

kan erbjuda utbildning, rådgivning och bra produkter. För frisörerna krävs det dock 

engagemang och tid att lära sig hantera de nya produkterna. På så sätt är priset inte av lika stor 

betydelse som när frisören ser till marginalkostnaden av att byta ut schampo på hårsalongen.  

 

Hot från substitut 

Vi anser att det inte finns några direkta substitut för schampo men däremot kan man tycka att 

de olika divisionerna kan vara substitut för varandra. Man kanske inte alltid vill lägga sina 

pengar på frisörprodukter utan väljer att hellre köpa billigare hårprodukter på exempelvis 

ICA.   

 

Köparens förhandlingsstyrka 

När det kommer till produkter som kan användas av en amatör som exempelvis schampo så 

har köparen en stark förhandlingsstyrka. Som vi nämnde tidigare så ser köparen i detta fall till 

marginalkostnaden och därmed är det enkelt för en frisör att byta ut en produkt om denna inte 

säljer. När det gäller hårfärg- och permanentsegmentet är frisörernas förhandlingsstyrka att 

byta leverantör medelhög i och med att ett byte medför utbildning och tid som krävs för att 

lära sig hantera de nya produkterna.  

 

Leverantörens förhandlingsstyrka 

Wella använder sig utav leverantörer som tillhandahåller tryckmaterial, promotion- och 

marknadsföringsmaterial. Det finns en uppsjö av leverantörer på marknaden vilket gör att det 

blir lätt för Wella att byta leverantör. Wella är på så sätt inte beroende av sina leverantörer 

och har därmed en stark förhandlingsstyrka gentemot dem. Det som är avgörande vid val av 

leverantör är att man vill ha högsta kvalitet till lägsta pris.  

 

Den rådande konkurrensen mellan befintliga företag på marknaden 

Frisörbranschen präglas av hård konkurrens där Wella, L’oréal, Schwarzkopf och Goldwell är 

de ledande aktörerna på marknaden. Dessa aktörer erbjuder liknande produkter i samma 

prisklass. Det är viktigt att man hela tiden strävar efter att vara unik i någon form. Wella 

konkurrerar genom att de hela tiden strävar efter att erbjuda kunden ett helhetskoncept. 

Företaget konkurrerar även med att erbjuda sina kunder en hög kvalitativ kundservice, 
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reklamkampanjer och produktlanseringar. Därmed anser vi att den rådande konkurrensen är 

ett starkt hot för företaget och hela branschen.  

5.7 Funky business 

 
Funky Business är ett gemensamt begrepp för de företag som konkurrerar på dagens 

marknader och som har lyckats skapa stora marknadsandelar trots en hård rådande 

konkurrens.  

Konkurrensen inom hårindustrin är hård och Wellas främsta konkurrenter är L’oréal, 

Goldwell och Schwartzkopf. Eftersom Wella är en av de ledande aktörerna på marknaden 

anser vi att företaget kan klassificeras som ett ”Funky Business” företag. 

Funky Business teorin menar att samhället präglas av en hård global konkurrens där det 

finns allt fler produkter och fler marknader. Dagens utvecklade teknologi gör det lätt att 

kopiera andras idéer. Detta leder till att företag kan ha  svårigheter med  att kunna 

differentiera sig vilket i sin tur kan leda till minskade marknadsandelar.  

I empirin framkommer det att Wellas konkurrenter har väldigt bra produkter och att de 

konkurrerar med liknande koncept. I och med att Wella är en utav de ledande aktörerna på 

marknaden anser vi att företaget har lyckats differentiera sig gentemot konkurrenterna och på 

så sätt kunnat erhålla stora marknadsandelar. Utöver de produkter som företaget säljer, har 

Wella insett vikten av att bygga personliga relationer med sina kunder. Ett exempel på hur 

företaget skapar personliga relationer är att de har delat in försäljningen av sina produkter i 

olika steg. Försäljningen börjar vid första mötet mellan en försäljare och en frisör till att sedan 

utvecklas till olika former av utbildning via företagets frisörtekniker. Genom frisörteknikerna 

som utbildar frisörerna, skapar kunden en relation till Wella och genom denna blir frisören 

indirekt bunden till företaget.  

Divisionen Selective Brands, som ingår i frisördivisionen, arbetar med kunderna intensivt och 

den personliga relation som härmed skapas ses som väldigt viktig utifrån företagets 

perspektiv. 

Nordström & Ridderstråle menar att om ett företag vill uppnå framgång blir utvägen att 

skapa en innovativ företagskultur. Genom att vara innovativ blir företaget under en kort tid 

unikt och genom denna skapas konkurrensfördelar.  

Frisördivisionen inom Wella arbetar med att vara innovativa på flera olika sätt. Från att 

ständigt utveckla nya produkter, byta förpackningens design i syfte att förnya produktens 

livslängd till att komma ut med helt nya koncept med hur man kan arbeta med hår. I empirin 
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framkommer det att hårbranschen är nära förknippad med modebranschen vilket leder till att 

Wella ständigt måste genomgå innovationer för att på sikt kunna överleva och behålla 

marknadsandelar. Vi anser att företaget även har identifierat sina kärnkunskaper för att sedan 

utveckla dem till att även erbjuda andra produkter. Exempel på detta är saxar och frisörstolar. 

 

Selective Brands präglas av en innovativ företagskultur. De olika märkena inom divisionen 

brukar vara de första att lansera nya hårprodukter samt nya sätt att arbeta med hår. 

Konkurrensen enligt Nordström och Ridderstråle handlar om att bryta de gamla reglerna 

genom att skapa nya. 

Lanseringar av nya produkter brukar ligga rätt i tiden och är ofta väldigt uppmärksammade 

samt uppskattade av kunderna. Selective Brands innovativa koncept vars produkter täcker alla 

behov inom frisörsfären, gör att företaget kan tjäna mycket pengar från få av sina befintliga 

kunder. Åttio procent av intäkterna kommer nämligen från 320 salonger utav 680 salonger 

totalt. Vi anser att Selective Brands gör det enkelt för frisörerna att välja dem i och med att de 

endast behöver vända sig till en leverantör.  

 

Nordström och Ridderstråle menar att i dagens samhälle kan ingenting tas för givet då 

konkurrensen är oförutsägbar och överraskande. 

Selective Brands har förutom de intensiva besöken hos sina kunder och produkter som ligger 

rätt i tiden valt att inte erbjuda rabatter till de bästa kunderna, utan erbjuder istället alla kunder 

ett Membership Program. Detta Program bygger på att kunden skall samla poäng och i 

gengäld erhålla olika erbjudanden. Exempel på erbjudanden är utbildningar, resor eller olika 

lösningar för att salongen skall kunna höja sin servicenivå. Genom det här programmet anser 

vi att företaget indirekt motiverar kunderna att införskaffa just Selective Brands produkter och 

inte gå till konkurrenterna. Denna lösning anser vi är uppbyggd på ett tredimensionellt 

tänkande, där slutkunden blir överraskad och där Wella och frisörerna vinner på långvarigt 

samarbete.  

Unikhet kan skapas genom att företag försöker kombinera saker på ett annorlunda sätt. 

Annorlunda kombinationer av t.ex. produkter och tjänster som företag lyckas skapa leder ofta 

till ett mer unikt resultat. Det som bör strävas efter är att skapa ett värde som är större än de 

ingående delarna. Konsumenterna är vana vid bra produkter och därför räcker det inte bara 

med att kunderna är nöjda. 
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Vi anser att när man besöker en frisör saknas det ofta förväntningar om att man skall bli 

bjuden på en kopp kaffe men att det lilla extra kan få kunden att känna sig speciell och 

överraskad. Företaget måste överraska kunderna, locka till sig dem och få dem att stanna. 

 

När ett företag har identifierat sin grundläggande affärsidé, kärnkompetens samt kunderna 

blir nästa steg i processen mot framgång att utnyttja dessa nyckelresurser med det som 

Nordström och Ridderstråle benämner hävstångseffekten. 

Wella har ingen skriven affärsidé men vi anser att företaget med sin verksamhet strävar efter 

att tillhandahålla selektiva produkter som skall förmedla en känsla av kvalitet, lyx och 

glamour. Dessa produkter skall tillfredsställa alla kunders specifika behov. Företagets kunder 

är frisörer och Wellas kärnkompetens ligger i att göra håret vackrare och friskare. 

Nordström och Ridderstråle menar att dagens samhälle är hjärnbaserad då organisationer 

kan använda en och samma kompetens för att konkurrera i olika branscher utan att man är 

inblandad i den faktiska tillverkningen av produkten. 

Vi anser att Wella har utnyttjat sina kärnkompetenser till att även tillverka produkter som 

faller utanför ramarna för företagets ursprungliga idé. Företaget tillfredställer inte bara 

kunderna med att erbjuda hårfärg och schampo, utan även andra produkter såsom exempelvis 

utbildning och frisörstolar. 

 

Hävstångseffekten kan enligt Nordström och Ridderstråle delas in i tre olika processer: 

intern, industriell och internationellt. 

  

- Den interna delen handlar om att skapa en lärande organisation där kunskapen skall 

förflyttas från individ till grupp och senare till företagsnivå. 

Wella är enligt vår mening en lärande organisation i den bemärkelsen att företaget ser 

till att utnyttja sina nuvarande kunskaper för att på så sätt utveckla nya produkter. Hur 

kunskapen överförs från individen till gruppen och senare till företagsnivå har vi dock 

inte fått svar på i empirin. 

 

- Industriell hävstångseffekt handlar enligt Nordström och Ridderstråle om att företaget 

skall vara varumärkes-, attityd- samt kompetensbaserad.  

Selective Brands anser vi har uppnått den industriella hävstångeffekten då deras 

affärsidé är att erbjuda de bästa och senaste produkterna till de bästa salongerna. 

Företaget är varumärkesbaserat därför att de anser sig erbjuda bara de bästa och 
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senaste produkterna. Selective Brands ger därmed ett löfte till kunderna när de köper 

deras märke. Denna attityd används i sin tur flitigt av företaget för att sälja in denna 

kompetens till frisörerna, vilket därefter gör det möjligt för Selective Brands att kunna 

erhålla stora intäkter från ett fåtal kunder.  

 

- Genom den internationella hävstångseffekten beskriver författarna att ett globalt 

företag bör ha väl uppbyggda globala administrativa strukturer och system.  

Wella är ett globalt företag som finns i många länder världen runt och som därmed har 

tillgång till den internationella marknaden. Enligt teorin är företagets attityd i denna 

frågar av central betydelse och produkter utvecklas oftast på hemmaplan med tanke 

på den lokala marknadens behov. Produktutveckling och strategi för samtliga av 

Wellas varumärken utvecklas i Genève. I empirin har det visat sig att detta upplevs 

som ett problem då den svenska frisörmarknaden är speciell. Det händer att Genève 

inte alltid förstår hur den svenska marknaden bör bearbetas och det anser vi på lång 

sikt kan leda till förlorade intäkter och marknadsandelar. 

 

Nordström och Ridderstråle menar att den förändrade teknologin och individualiseringens 

värderingar innebär att massmarknaderna ofta består av mikromarknader eller 

nischmarknader. Företagets anpassning leder till att företag i större utsträckning strävar 

efter att göra tillverkningen och marknadsföringen personlig. 

Wella konkurrerar inom en bred marknad. För att tillgodose marknadens behov är företaget 

uppdelad i olika divisioner vilka är: konsument-, kosmetik- samt frisördivisionen där även 

Selective Brands ingår. I jämförelse med frisördivisionen i sig där man strävar efter ser till 

kvantiteten av kunder, arbetar Selective Brands mer intensivt med kunden där företagets 

säljare gör få men långa besök. På detta sätt blir marknadsföringen och erbjudanden mer 

personligt kundanpassat. Dessa två olika tillvägagångssätt anser vi har att göra med att 

frisördivisionen till skillnad från Selective Brands som har fler potentiella kunder att bearbeta 

samt att kvaliteten och priset på produkterna blir lägre i jämförelse.  

 

Överflödet av många och liknande produkter kan kontrolleras genom att företaget lyckas 

genom sina produkter förmedla attribut som emotion och sensation. Författarna menar att 

konkurrenskraften kan byggas på känslor och fantasi. Om företaget fokuserar på en särskild 

kundgrupp eller geografisk marknad minskar riskerna för konkurrens och priskrig.  
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Selective Brands strävar efter att förmedla en känsla bakom produkterna de erbjuder. Detta 

görs med hjälp av olika kampanjer samt med den personliga servicen. Kombinationen av bra 

produkter, marknadsföringskampanjer samt den personliga servicen anser vi leder till att 

företaget kan ta ut ett högre pris. 

Nordström och Ridderstråle menar att dagens samhälle präglas av en överflödesekonomi, och 

därför kommer de företag som är framgångsrika att locka till sig den emotionella kunden. 

5.8 SWOT analys 

 
Under våra intervjuer valde vi att inte ställa frågor angående vad Wella anser vara deras 

styrkor, svagheter, hot respektive möjligheter. Tanken bakom detta var att vi utifrån empirin 

som vi erhållit själva skulle kunna urskilja vilka dessa faktorer skulle kunna vara. Nedan 

framgår det vilka styrkor, svagheter, hot och möjligheter som skulle kunna finnas hos Wella.  

 

Styrkor 

Wella är ett internationellt känt företag med mångårig erfarenhet från branschen. Företaget 

har en ledande position på marknaden samt ett känt namn vilket kan göra det lättare att sälja 

in sina produkter på marknaden. Wella präglas av en innovativ företagskultur där företaget 

ständigt lanserar nya produkter vilket även har visat sig vara uppskattat av kunderna. 

Att Wella, till skillnad från deras konkurrenter, erbjuder sina kunder ett helhetskoncept som 

skall tillfredställa alla behov skulle kunna ses som en styrka för företaget. Att företaget 

dessutom erbjuder en hög kvalitativ service, reklamkampanjer och ständigt lanserar nya 

produkter skulle också kunna ses som en styrka för företaget men här är de inte unika vilka de 

är med helhetskonceptet. Att företaget har en hård förhandlingskraft gentemot leverantörerna 

är också en styrka för Wella. Leverantören skulle aldrig vinna på att ta ut ett högt pris av 

Wella, för då kan Wella byta leverantör i och med att utbudet är stort. En styrka hos Wella är 

även att frisörerna i samband med exempelvis hårfärg och permanent blir bundna till Wella då 

frisörerna i princip utbildar sig i hur produkterna skall användas.   

 

Svagheter  

När det kommer till svagheter hos Wella så är hemsidan på Internet svår att manövrera. Det 

känns som att den saknar struktur och borde bearbetas vidare. Att samarbetet mellan 

divisionerna indirekt inte existerar skulle kunna ses som en svaghet. De flesta känner nog 
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förmodligen inte till Wellas olika divisioner och på så sätt förknippar man gärna Wellas olika 

divisioner med varandra.  

En annan svaghet som vi såg är att Wella utvecklar sina produkter och strategier i Genève. 

Den svenska frisörmarknaden är speciell och detta kan medföra att de strategier och produkter 

som utvecklas i Genève inte fungerar i Sverige. På lång sikt kan detta leda till minskade 

marknadsandelar. 

 

Möjlighet 

Att Wella hela tiden strävar efter att vara först ut på marknaden ses som en möjlighet för 

företaget. Mest framhävande är nog Selective Brands-divisionen som hela tiden strävar efter 

att knyta samman tidigare åtskilda resurser som skapar nya upplevelser och väcker nya 

känslor. Selective Brands är även nytänkande då de strävar efter att skapa en win-win-

situation. Ett framträdande exempel är att Selective Brand erbjuder en designad kaffemaskin 

och koppar efter hur många poäng kunden har samlat in. Vidare kommer kundens kund in och 

klipper sig i salongen och under tiden avnjuter denna kund även en exklusiv kopp kaffe. 

Företaget har bundit ihop tidigare åtskilda resurser främst genom att knyta samman olika 

upplevelser med att gå till frisören. Kunden går därifrån och känner sig därmed mer värd. 

En annan möjlighet för Wella är att de för två år sedan blev uppköpta av Procter and Gambler. 

Genom detta uppköp kan Wella utnyttja Procter & Gamblers företagets kompetens inom 

försäljning och erfarenheten av internationella relationer. 

 

Hot 

Hot anser vi att det finns flera utav. Ett hot kan vara de så kallade ”amatörprodukterna” såsom 

schampo och balsam vilka kan användas av vem som helst. Försäljningen av dessa produkter 

beror inte så mycket på vilket märke som står i ”hyllan” hos en frisör i och med att 

produkterna är rätt lika från märke till märke. Det som snarare är av betydelse för ägaren av 

salongen är marginalkostnaden av olika produkter. Frisörer över lag har därmed en stark 

förhandlingsstyrka och byter därmed lätt ut produkter som inte säljer. Härmed ser vi ett hot 

från konkurrenterna då kampen av att få stå kvar på hyllan är hård. 

Man skulle även kunna säga att Emma Berntsons uttalande om att det inte finns fler produkter 

att erbjuda kunderna än de redan etablerade, skulle kunna ses som ett hot. 

Ett annat hot som vi ser kan vara substitutprodukter inom konsumentdivisionen som har ett 

lägre pris och är lättillgängliga.  
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6 Slutsats 
 
Genom att genomföra en fallstudie av Wella har vi strävat efter att se vilka åtgärder som har 

lett till att Wella har ökat sina marknadsandelar och hur affärsutvecklingen har skett i 

företaget. 

 

Vi har kommit fram till att Wella är en stor organisation som konkurrerar i de flesta 

segmenten inom hårbranschen. Då dessa segment skiljer sig åt krävs det olika typer av 

marknadsföring och produktutveckling. Vi anser att ett fullständigt samarbete mellan alla 

divisioner som Wella besitter är omöjligt. Ett sådant samarbete skulle förmodligen minska 

affärerna eftersom möjligheten att kunna tillfredställa behoven inom varje segment skulle 

minska. Varje segment attraherar olika typer av kundbehov och en gemensam strategi för alla 

divisioner skulle innebära att fokus därmed skulle förflyttas från de olika segmentens olika 

behov. Ett samarbete mellan divisionerna skulle därmed på lång sikt innebära minskade 

affärer.    

 

Frisördivisionen är uppdelad i två delar där den ena delen konkurrerar på bredden genom att 

synas i så många frisörsalonger som möjligt. Selective Brands däremot, konkurrerar med att 

skapa personliga relationer mer på djupet. Under uppsatsens gång har det dock inte visats sig 

vilken av divisionerna som är mest konkurrenskraftig.  

 

Även fast Wella inte har någon skriven affärsidé så lyckas ändå företaget med att öka sina 

marknadsandelar. Dels genom att företaget successivt förändrar utseendet på produkterna och 

på så sätt förlängs produkternas livscykel. Förutom produktvariation så ligger de även i tid 

med att utveckla och ta fram nya produkter som faller utanför hårvårdutbudet som exempelvis 

frisörstolar. Wella är unika på marknaden genom att företaget till skillnad från konkurrenterna 

erbjuder ett helhetskoncept. Kunden skall därmed inte behöva vända sig till andra 

konkurrenter för att erhålla ett fullständigt utbud av produkter.  

 

Företaget är delvis en Prime Mover då Selective Brands går utanför branschens gräns och 

kopplar samman andra branscher och skapar nya upplevelser i frisörbranschen. 

 

Genom att genomföra Porters konkurrenskraftsanalys har vi kommit fram till att hotet från 

nya eventuella konkurrenter till en början är lågt då det krävs mycket resurser för att ta sig in 



 44

på marknaden. Om en aktör har de rätta resurserna för att ta sig in på marknaden så växer 

hotet successivt. Utifrån vår analys anser vi att hot från andra subsitutprodukter är medelhögt 

då konsumenten kan välja produkter från konsumentdivisionen. Köparens förhandlingsstyrka 

är hög då utbudet är stort och homogent. Däremot minskar styrkan hos de befintliga kunderna 

vid mer komplicerade produkter. I och med att Wella inte är beroende av leverantörer blir 

leverantörernas förhandlingsstyrka låg. Den rådande konkurrensen av de befintliga företagen 

på marknaden är hög då de ledande aktörerna erbjuder konkurrenskraftiga produkter. Wella 

försöker vara unika på så sätt att de har en hög kvalitativ service samt att de erbjuder ett 

helhetskoncept. 

 

Genom att studera Wella utifrån ett Funky Business perspektiv har vi upptäckt att 

konkurrensen på hårmarknaden är stor och det finns ett överflöd av liknande produkter. För 

att kunna överleva på denna marknad är det viktigt att företag hela tiden strävar efter att vara 

innovativa och hela tiden följer med i den snabba utvecklingen som sker. På grund av den 

hårda konkurrensen blir skapandet av personliga relationer av stor vikt. I och med att utbudet 

från konkurrenterna är av lika hög kvalitet måste företaget spela på känslor och fantasi för att 

kunna sticka ut och på så sätt erhålla större marknadsandelar. Ett nytt agerande för branschen 

kan vara det så kallade ”tre-dimensionella-tänkandet” där kunden och kundens kund vinner på 

ett och samma koncept.  

 

Under uppsatsens gång så anser vi att Wellas främsta styrka är varumärkets namn som bygger 

på lång erfarenhet och som därmed inte kan kopieras av konkurrenterna. Den största 

svagheten som vi ser är att produkt- samt strategiutvecklingen inte är anpassad från land till 

land utan sker centralt från Genève. På lång sikt kan detta leda till minskade marknadsandelar.   

Möjligheter för Wella anser vi är att fortsätta vara innovativa och på så sätt sträva upptäcka 

nya marknader.  Hoten som vi anser existera hos företaget är den hårda konkurrensen där 

konkurrenterna erbjuder likartade produkter. För att minimera hotet måste Wella fortsätta att 

utvecklas för att kunna tillfredställa de kunderna efterfrågar.  

 

Sammanfattningsvis anser vi att de viktigaste åtgärderna som bidragit till att Wella är en 

viktig aktör inom branschen kan vara att företaget hela tiden strävar efter att vara innovativa 

och skapa samt upprätthålla personliga relationer till deras kunder. Selective Brands har tagit 

ett steg vidare i affärsutvecklingen genom att divisionen går utanför branschens gräns och 

förenar frisörbranschen med andra branscher. På så sätt skapas nya upplevelser i 
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frisörbranschen. Denna åtgärd blir kanske aktuell även för den resterande frisördivisionen i 

framtiden? 
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7 Förslag på vidare forskning 
 

I teorin framkommer det att affärsutvecklingen omfattar en ”helhetssyn” i den bemärkelsen 

företagandets samtliga dimensioner inkluderas i strategiarbetet. Affärsutveckling sker inte 

utav en enda person utan av hela företaget i sig.  

 

I slutsatsen kom vi fram till att ett samarbete mellan divisionerna; frisör, konsument och 

kosmetika och fragrances skulle minska möjligheten att tillfredställa de olika behoven i de 

olika segmenten. Däremot ställer vi oss frågan om ett ökat samarbete mellan de båda delarna i 

frisördivisionen skulle leda till ökad kompetens och därmed större marknadsandelar? 
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9 Apendix 
 
Intervjufrågor 
 
Vilket år grundades företaget? 

 
Vart är huvudkontoret placerat i världen och i Sverige? 
 
Har ni fabriker här i Sverige eller finns dessa i andra delar av världen.  
 
Hur stora är Wella i Sverige mätt i marknadsandelar?   
 
Enligt teoretikern Rikard Normann sker affärsutveckling inte utav en enda person, utan utav 
hela företaget i sig.  
 
Hur inkluderas samtliga av Wellas dimensioner i strategiarbetet för affärsutveckling? 
 
I och med globaliseringens framväxt öppnas nya affärsmöjligheter. Då detta skapar utrymme 
för konkurrens måste företagets fokus förflyttas från produkten till ett värdeskapande. 
 
På vilket sätt är kunden med och skapar värde? 
 
Hur kommuniceras viktiga delar av utvecklingsprocessen, målen och färdiga strategier för att 
nå ut till alla i företaget? 
 
Målet för ett sunt företagande är långsiktig överlevnad för företaget. Men detta mål leder inte 
till oförändrade affärsidéer, varusortiment, tjänsteutbud eller marknader. Det finns kriser som 
är bra för företag vilka motiverar till förändring och nya affärsidéer. Däremot kan det uppstå 
kriser i form utav brister i någon av delarna som skall föra företaget vidare. 
 
Förekommer det kriser som gynnar företagets utveckling av affärsidéer, sortiment, tjänster 
och marknad? 

 
Förekommer det kriser som skulle kunna hindra företaget att utvecklas? 
 
Hur bearbetar ni kriser för att på så sätt utveckla, förnya och anpassa er till den nya 
situationen som krisen kräver? 
 
Affärsidé 
 
Vilken är er affärsidé? 

 
På vilket sätt stämmer den överens med Wellas verksamhet? 
 
Brukar ni uppdatera affärsidén och hur ofta?  
 
Enligt teoretikern Rikard Normann motsvarar en affärsidé en beskrivning på flera nivåer: 

• Företagets revir- den nisch som företaget dominerar 
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• De produkter som erbjuds reviret 
• Resurser och interna förhållanden med vars hjälp dominans åstadkommes. 
 

Uppfyller Wella Normanns kriterier om vad en affärsidé skall innehålla? 
 
Ett företag utvecklas bland annat genom att sprida och ta vara på den kunskap som finns både 
i den interna och externa miljön. Genom att ta tillvara på kunskapen som finns kan företag 
förflytta sig till högre nivåer och därav skapa nya affärsmöjligheter.   
 
Stämmer den här teorin överens med Wellas utveckling genom åren?  
 
Enligt teoretikern Rikard Normann är en Prime Mover en aktör som för samman tidigare 
åtskilda aktiviteter genom att vara först med att erbjuda nya koncept inom en etablerad 
marknad. 
På vilket sätt skulle Wella kunna vara en Prime Mover? 
 
Hur stora marknadsandelar har Wella?  
 
Vem/vilka ser ni som era största konkurrenter och hur många marknadsandelar har de?  
 
Vilka etableringshinder finns på Wellas marknad? Är det svårt för en eventuell konkurrent att 
ta sig in på marknaden?  
 
Förekommer det att konkurrenter som tillverkar substitutprodukter lägger ett så kallat pristak 
som begränsar er potentiella vinst? Inom vilken/vilka divisioner i sådana fall?  
 
I och med att informationsflödet är stort för kunden kan denna snabbt ta del av ett stort utbud 
av produkter. Hur tillfredställer ni kundens efterfråga så att denne väljer just Wellas produkter 
i mediebruset? 
 
Om du skulle jämföra företagets konkurrens under 90-talet jämfört med idag, hur skiljer sig 
valet av strategi och tillvägagångssätt åt från början av nittiotalet fram till idag?   
 
Hur anpassar sig Wella till dagens snabba trendväxlingar?  
 
Hur mycket resurser krävs det för att nya företag skall etableras på marknaden?  
Som exempelvis; distributionskanaler, produktdifferentiering, kapital.  
 
På vilket sätt försöker Wella att konkurrera ut de nya/potentiella konkurrenterna?  
 
 
Enligt teoretikerna Thompson & Strickland förekommer olika strategier olika organisatoriska 
nivåer. Dessa är: 
 

• Centraliserad nivå som involverar hela organisationen på ett övergripande nivå 
• Decentraliserad organisatorisk nivå där man utvecklar en plans för hur de strategiska 

målen skall nås för varje avdelning inom organisationen. 
• Funktionell nivå är tillvägagångssätt för att kunna förverkliga den strategiska planen. 

 
Är Wellas frisördivision uppbyggd på det här sättet?  
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Vilken del av organisationen skulle kunna motsvara de olika teoretiska begreppen? 
 
Teknologi 
 
Digitaliseringen medför att vi lämnar spår efter oss efter att vi till exempel handlar med 
betalkort eller surfar på Internet. Organisationer kan utnyttja dessa spår för att exempelvis 
identifiera nya kunder och potentiella nya marknader. 
 
Utnyttjar Wella de teknologiska möjligheterna som finns idag? 
 
Enligt teoretikerna Nordström och Ridderstråle finns det ett överflöd av aktörer som erbjuder 
liknande produkter inom de flesta marknader. Företag måste konkurrera för att få kundernas 
uppmärksamhet så att dessa inte väljer konkurrenterna. Företagets värderingar måste stämma 
överens med kundens egna värderingar.  
 
Vad vill Wella förmedla med sina produkter och hur försöker man skapa ett högre värde för 
kunden? 

 
Det finns olika sätt för hur företag kan effektiviseras för att bättre nå marknaden. Nordström 
& Ridderstråle menar att företag kan integreras antingen med kunderna eller med 
leverantörerna. När ett företag integreras med kunderna låter man kunden sköta vissa delar av 
processen. Integration med leverantörer innebär att man låter ett annat företag sköta till 
exempel marknadsföringen åt företaget. 
 
Har Wella någon integrering med någon av intressenterna eller hur gör ni för att bli 
effektivare? 
 
Lärande organisationer handlar om att öka graden av kunskapsförvandling och 
kunskapsöverföring. Kunskapen bör flyttas från individen till gruppen och senare till 
företagsnivå. De enskilda delarna måste spegla helheten. Om kunskapen inte kan komma till 
användning blir den värdelös och därför bör den omvandlas till former som kan göra att 
företaget blir mer effektivt.  
 
Hur sprids kunskap och information inom organisationen? 
 
Strategi 
 
Sensationsstrategier handlar om att skapa en positiv känsla hos kunden som gör att företaget 
kan spela på denna känsla. Enligt teoretikerna måste företaget överraska, locka till sig kunden 
och göra dem beroende för att kunna kan ta ut ett högre pris. 
 
Anser du att detta stämmer överens med Wellas sortiment inom frisördivisionen? 

 
 
 


