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ABSTRACT 

Blomkvist, G. 2019. Ett företags lokaliseringsfaktorer inom import av matvaror. 

Kulturgeografiska Institutionen, Uppsatser, Uppsala Universitet. 

 
Denna studies syfte är att undersöka förhållandena och utmaningarna för import av matvaror av ett företag som 

heter La Collina. Där förhållanden mellan exportörer, kunder och konkurrenter studeras. Studien genomsyras av 

sitt geografiska förhållningsätt där jag sökt förklaringar till La Collinas förhållning till sin verksamma miljö. Via 

ett kvalitativt metodval där jag byggt studien på basis av intervjumaterial har jag sökt och besvarat min 

frågeställning med hjälp av teoretiska begrepp som jag ansett vara passande för att undersöka min frågeställning. 

De resultat jag kommit fram till i studien är av olika art. Där både svårigheter att hitta goda samarbetspartners av 

transporteringen av varor, som var en av de huvudsakliga utmaningarna, liksom att hitta passande personal att 

anställa var en annan svårighet företaget stötte på. Det starka behovet av att etablera sig i närhet till en utvecklad 

infrastruktur och liksom kontakten till kunder var faktorer som avgör var La Collina valt att lokalisera sig och även 

var de väljer att utveckla sin verksamhet.  
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1. INLEDNING 

Denna studie kommer att behandla ett företag som importerar italienska matvaror och som heter 

La Collina, där mitt mål är att ta reda på och undersöka olika led av företagets verksamhet. 

Undersökningen kommer att behandla hur La Collinas relationer till kunder och exportörer 

förhåller sig till olika platser och hur ekonomiska inslag i form av kostnader för transport 

påverkar vilken plats La Collina är verksam på men också väljer att expandera till. Genom den 

analys jag gör av de olika leden kommer jag att försöka förstå och klargöra hur La Collina i 

branschen av import av matvaror påverkas av sin miljö som de är verksam i och vilka 

utmaningar som La Collina stöter på. Det jag vill huvudsakligen bringa klarhet i är förhållanden 

mellan lokaliserad plats som La Collina är verksam på i relation till deras kunder, konkurrenter 

och inblandade aktörer som berör verksamheten och hur La Collina arbetar med dessa frågor. 

Detta ämne är intressant för att förstå hur företaget tänker kring platser och 

verksamhetslokaliseringar och även undersöka hur viktig närhet till kunder är och hur faktorer 

i miljön påverkar företaget. Då det är viktigt för företag att veta om sina konkurrenter och 

verksamhetens kostnader som påverkas av politiska faktorer likväl hur kunders preferenser 

förändras, dessa faktorer inbegrips i ordet omvärld. Ämnets frågeställning är viktig och kan 

bringa förståelse för hur ett företag i branschen av import av matvaror samverkar och fungerar, 

som kan ge substantiella fakta som går eventuellt att använda på snarlika förhållanden i samma 

bransch och förstå platsers viktiga faktorer till företagets vilja och möjlighet att etablera sig.  

Problematiseringen ligger också i att söka insikt i ett företags och en branschs utmaningar för 

att kunna förstå ur samhällskontext hur import av matvaror fungerar och förhåller sig till sin 

plats och valet av kunder.  

 

1.1 Syfte 

Mitt syfte med denna undersökning är att med ett huvudsakligt perspektiv på platser och 

lokaliseringar, ta reda på och redogöra för de faktorer som påverkar La Collina utifrån den 

frågeställning jag tagit fram. Jag kommer att undersöka hur La Collinas förhållanden är 

kopplade genom produktkedjan från val av exportör, val av produkt, logistisk och transport. 

Även val av kunder och relationer till konkurrenter och kunder kommer att redogöras. Ett 

genomgående fokus kommer att vara att genom analyser via en platskontext där förhållanden 

mellan olika städer och orter, avståndet mellan kunder och La Collinas verksamhet och 

exportörernas platser i Italien kommer att presenteras. Även hur infrastrukturella förhållanden 

som tillgång till utvecklat trafiknät för biltrafik påverkar La Collina och faktorer som påverkar 

logistik i form av produktvolym som importeras per transport och val av verksamhetsplats i 

Sverige kommer att tydliggöras. Undersökningens huvudsakliga mål är att få en helhetsbild av 

hur La Collinas verksamhet fungerar. Hur förhållandena ser ut mellan exportör, importör och 

slutkund och den omvärld La Collina arbetar inom och påverkas av, där platser, personal och 

kunder inkluderas. Jag ska även undersöka vilka faktorer som påverkar branschen både positivt 
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och negativt men också få klarhet i vilka faktorer städer har som lockar företaget att utveckla 

sin verksamhet till andra städer.  

 

1.2 Frågeställning 

• Vad för påverkan har infrastrukturella faktorer av transportnät med biltrafik för 

betydelse för importbranschen av matvaror gällande kostnader och avväganden för 

företaget? 

• Hur råder konkurrensen och samarbeten inom importbranschen av matvaror? 

• Hur förhåller sig relationen mellan konsumenten och importören av matvaror samt 

vilken påverkan har konsumenten för importörens val av varor? 

 

1.3 Avgränsning 

Denna studie kommer huvudsakligen vara fokuserad på Sverige även om vissa italienska 

exporteringsfaktorer kommer att omfattas. Studien fokuserar på Stockholmsregionen där 

företaget La Collina har sin huvudmarknad. Detta ger ett större fokus på hur mer tätbefolkade 

och större orter påverkar branschen jag skriver om. Även om jag kommer att redovisa hur andra 

platser av mer glesbygd och mindre folkmängd fungerar inom branschen. Vidare så kommer 

också studien att avgränsas till ett företag som heter La Collina som importerar italienska 

matvaror, detta med avsikt att få en djupare och detaljrikare undersökningsgrund än vad studien 

får med fler företagsutsagor då det empiriska materialet skulle begränsas i djup med tanke på 

studiens omfattning. Genom en kvalitativ studie där jag avser att på ett djupare sätt förstå hur 

relationen hur företaget fungerar med kunder och konkurrenter och hur det infrastrukturella 

faktorerna påverkar La Collina. 

 

1.4 Disposition 

Dispositionen i denna studie börjar med en redovisning av den litteratur jag funnit inom mitt 

ämnesområde.  Jag ger även olika skildringar av hur platser, företag och människor attraheras 

av vissa platser mer än andra och vad som också i en svensk kontext skapar dessa platser. Jag 

kommer sedan att redovisa min teoretiska utgångspunkt och vilka begrepp jag använder mig av 

för att analysera mitt material. Nästa sektion kommer att redovisa mitt metodval och hur jag 

gått tillväga för att arbeta med mina intervjuer som jag inhämtat information från. En 

redovisning av intervjun med La Collinas VD kommer därpå att presenteras och även intervju 

med butikskund och konsumentkund. I nästkommande sektion använder jag de teoretiska 

begreppen för att tillämpa på mitt material och få fram relevant information som jag sedan 

presenterar i en slutsats. Sista sektionen utgörs av vad jag under studien kommit fram till kan 

vara av relevans för fortsatt forskning inom området. 
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2. BAKGRUND 

I detta avsnitt kommer jag att presentera bakgrundsinformation till det företag som studien 

bygger på. En redovisning av vad tidigare forskning har författats kring de frågor jag vill 

undersöka.  En redovisning av förklaringar till hur företag, människor och platser korrelerar 

och påverkas av varann och även av andra faktorer. En redovisning av hur lokaliseringar av 

företag ser ut i Sverige baserad på en rapport från Tillväxtverket och vad som utgör 

incitamenten för företagsetableringar. En beskrivning av kluster av företag och hur platser 

företagen är verksamma på avgör och kan skapa fördelar av detta, kommer att förklaras. Detta 

för att få en helhetsbild av hur olika faktorer påverkar företagets möjlighet och vilja att vara 

verksam på en viss plats, dels för att studien baseras i Sverige vill jag ha en bakgrund till hur 

Tillväxtverkets rapport om svenska företag förflyttar och etablerar sig på vissa orter mer än 

andra, som anknyter till studiens om undersökningsfrågor. 

 

2.1 La Collina 

La Collina är en livsmedelsagentur som importerar italienska matvaror och säljer de vidare till 

livsmedelsbutiker, restauranger, hotell och butiker. Företaget säljer delikatesser och även till 

andra grossister inom samma bransch. Thomas Romualdi som är VD och respondent i min 

intervju, startade La Collina 2012 och företaget har sin huvudverksamhet och lager i Åkersberga 

utanför Stockholm. La Collinas storlek består av åtta anställda och varit verksam i sex år tycker 

jag är en bra bas för studien. Av den anledning att företaget har en väl fungerade verksamhet 

som ger tillväxt och där mycket sker kring expansioner till nya platser vilket gör studien 

berikad. Företaget har sedan sin start vuxit och ökat både i omsättning och anställningar av 

personal. La Collina har i sin produktportfölj allt från färska till frysta varor och har ett brett 

sortiment av olika italienska matprodukter där bland annat olika pastasorter, olivoljor och 

vinäger, chark, ostar, grönsaker och frukt, honung, choklad och glass. La Collina importerar 

produkter från olika regioner i Italien som har olika specialiteter. La Collina arbetar med sina 

kunder både i Stockholm City såväl som utanför Stockholm, även Uppsala är marknader de 

arbetar på. Företaget har sin nisch inom italienska matvaror och av ett högre kvalitétssegment 

där de riktar in sig på att hålla sig till hög produktkvalitet och därmed anpassar sig till 

geografiska marknader som ligger inom deras efterfrågan på produkter, där Stockholm är deras 

största plattform de arbetar på.  Thomas är italienare och det kan bidra till ett större intresse till 

produkterna han arbetar med, såväl som det underlättar vid kontakt och att skapa relationer till 

exportörerna han arbetar med. 

 

2.2 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen på området av transportkostnader inom exportbranschen av matvaror 

beskriver hur företag belastas av transport av varor och hur deras verksamhetslokalisering styrs 

av just dessa kostnader. Mycket av den litteratur jag hittat inom mitt undersökningsfält bygger 

främst på kvantitativa metodval där större mängder data har behandlas och resultatet baseras på 

statistiska fakta utifrån sekundärdata. Gullstrand (2011) har gjort en kvantitativ studie baserad 
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i Sverige där han söker förklaringar hur transportkostnaderna påverkar och avgör var företag 

lokaliseras inom branschen av export, där företagets produkter och kunskap hos företag och 

anställda involveras i studien. Gullstrand (2011) presenterar förklaringar hur mindre företag har 

svårare att hantera kostnaderna som uppstår vid export och att även valet av marknad man 

exporterar till påverkas av storleken på företaget där mindre företag inte har lika stora 

möjligheter för att prova sina produkter på nya marknader. Storleken på företaget och den 

information företaget har om den marknadsplats den vill nå ut till är av avgörande faktorer för 

hur lönsam en affär blir där kostnader för att undersöka nya marknader är en krävande faktor i 

företagets etablering. Företagets storlek avgör också dess känslighet för lokalisering där större 

företag inte påverkas i samma grad som mindre vad gäller transportkostnader på grund av större 

volym av varor som transporteras vilket minskar kostnaden i antalet transporter. Den forskning 

Gullstrand kommer fram till i relation till min undersökning är av gemensam grund, där 

utmaningarna är lokalisering av företaget i förhållande till avståndet till företagets kunder. 

Olper, A. Pacca, L. Curzi, D (2014) skriver en kvantitativ studie baserad i Europa om hur 

produktiviteten påverkas av högre konkurrens inom branschen av import av matvaror. I deras 

studie presenteras olika tester som redovisar bland annat hur en isolerad marknad ökar 

konkurrens mellan företagen där jämförelsen var mellan olika storlekar på företag och hur de 

påverkas. Utfallet blir att större företag har större marginaler att sänka priset och därav kunna 

utkonkurrera mindre företag och ta större marknadsandelar. 

 

 Chevassus-Lozza och Galliano (2003) har författat en studie om hur den franska 

matexportsektorn påverkas av spillovers som är att nya företag startas upp efter att ha 

införskaffat sig kunskap som anställd på ett företag och ser möjligheter att utveckla en ny idé 

inom branschen. Deras studie behandlar även förhållanden kring hur företag inom 

exportsektorn organiseras och orsakerna till deras etableringsplats och konkurrensens påverkan. 

Likväl är deras fokusområden företagsstorlek och kunskap om marknader man vill nå ut till 

viktiga och mer fördelaktiga som större företagare. I deras studie påträffas att ett bredare 

sortiment skapar en starkare konkurrenskraft och mindre känslighet av inkomstflödet. Deras 

resultat kring företagsstorlek var att mindre företag påverkas i högre grad av omvärldsfaktorer 

jämfört med större företag, däremot var de större företagen mer känsliga för interna 

fluktuationer som i högre grad påverkar företaget. Ovanstående litteratur baseras på kvantitativa 

analyser och det återkommande temat i undersökningarna är beträffande företagets lokalisering 

som bygger på förhållanden till andra företag, storlek av företagen och konkurrensens påverkan 

inom branschen. Curzi, D och Pacca, L (2015) har gjort en studie om hur pris, kvalitén och 

handelskostnaderna i matvarusektorn samverkar och konsumentens påverkan i produktkvalitet, 

de gör även paralleller mellan utvecklade och underutvecklade länder. Studien bygger även här 

på ett stort inslag av kvantitativa studier där resultatet av deras studie mynnar ut i att trenderna 

om högre kvalité på matvaror ökar, främst i utvecklande länder men även i utvecklingsländer, 

där certifikat och andra kvalitetsstämplar är viktiga för konsumenterna. Som framgår i citatet; 

Here, more than elsewhere, the quality dimension plays an important role in determining coun- 

tries’ export success, due to the increasing consumers’ require- ments in terms of food safety 

and nutrition (Curzi, D och Pacca, L, 2015, S. 157). Även här får man i ett större sammanhang 
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en skildring på trender och preferenser människor har, men inget lokalt perspektiv på vad som 

möjligen kan ligga bakom olika preferenser kunderna har på en specifik plats. Det som jag inte 

fann litteratur om och vad som jag vill försöka få insikt kring hur de infrastrukturella faktorerna 

påverkar och avgör var företag inom importbranschen av matvaror väljer eller drar fördelar av 

att lokaliseras. Även min andra forskningsfråga om hur importören resonerar kring sina 

produkter och hur importörens relationer med kunder och exportörer råder i relation till just 

valet av produkter som importeras. Litteraturen som jag läst bygger också på större 

undersökningsområden som ett eller ett flertal länder där man inte undersöker ett lokalt eller 

mer regionalt område som skulle ge en annan skildring och förklaring till en mer platsspecifik 

kontext.  

 

2.3 Städer och människor 

Världen blir allt mer global med tiden och företagen på lokal nivå får mer konkurrens från 

internationella företag om att nå ut till kunder med bättre tjänster, produkter och priser.  Detta 

har regionala inflytanden i det svenska landskapet och de näringsverksamheter som har sin 

historiska och lokala verksamhet förändras och påverkas av globalisering. Med teknologisk 

såväl som infrastrukturell utveckling sker förändringar i var företag väljer att etablera sig likväl 

som möjligheterna till etablering, vilket i sin tur leder till regioners attraktion av 

företagsverksamheter. Det som framgår just nu i svensk kontext jämförelsevis med andra länder 

är att många svenska regioner avvecklas i både invånare och företag (Tillväxtverket, 2018). 

Vissa regioner framförallt Stockholm, Umeå och fler städer med universitet och tillgång till att 

utbilda människor på en högre nivå och oftast är dessa städer också mest berikade av goda 

transportkommunikationer och goda arbetsmöjligheter som lockar människor att bosätta sig på 

dessa platser (Tillväxtverket, 2018). Vad man ser är att regioner med glesbygd som har sämre 

kommunikationer och långa avstånd till större städer oftast har en större andel företag och 

företagare per antal invånare än i andra regioner vilket förklaras med svårigheten för större 

företag att existera och en hämmande effekt för geografiska centra av mindre företag att 

samarbeta på samma platser. Det är strax vid 25 000 invånare som dessa företagsekonomiska 

effekter i form av geografisk placering och ett utbyte i större utsträckning framkommer 

(Tillväxtverket, 2018, s. 8). 

 

 I och med att områden måste inneha en större kvot av invånare för att företagen ska ha 

möjlighet för utbyte och de fördelar som tillkommer av att ligga varandra nära geografiskt. Så 

kommer studien att fokusera just på dessa faktorer kopplade till företagets relation till sin 

närmiljö och hur dessa egenskaper kommer att förhålla sig till företagarens sätt att tänka och 

utveckla sin verksamhet. I Tillväxtverkets rapport, tillstånd och trender för regional tillväxt 

2018 framställs Sveriges näringslivsverksamhet i relation till dess regionala faktorer som 

påverkas av både infrastruktur, befolkningsbestånd med andra faktorer som utgör en väsentlig 

tyngd i hur företag lokaliserar sig. Trots att kommunikation och avståndet mellan länder sker 

mer obehindrat och snabbare idag så är den fysiska miljön att samtala med människor 

oförändrad och mycket viktigt för verksamheters innovationskraft och utveckling. Av den 

anledning att kommunikationen som sker i den fysiska miljön berikas av sättet 
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kommunikationen sker på mer än bara verbala utbyten där mer av andra intryck också upptas 

och tolkas. Vikten av att mer tillgängligt kunna ta sig olika delar av världen och få utbyte 

tenderar att också öka vilket är gynnsamt för både företag och dess region som den verkar i 

(Florida, Mellander, Holgersson, 2012, s. 5), (Tillväxtverket 2018, s. 54). 

 

2.4 Regionala fördelar 

Den redovisning jag avser att presentera i detta avsnitt är en generell bild av hur de regionala 

och geografiska tendenserna av företags vilja att etablera sig och även de fördelar som kan 

orsakas av den specifika plats företagets verksamhet sker på. Avsnittet kommer att förklara de 

faktorer som skapar attraktionskraft som gör vissa platser mer intressanta för företag att verka 

på än andra. Vidare hur tendenser skapar ett mönster och förflyttningar av människor och 

företag som sätter det ekonomiska landskapet i rörelse. För att förstå den helhetsbilden av 

rörelser har jag mot bakgrund av Tillväxtverkets rapport om trender inom näringslivet och i 

relation till företagares etableringsvilja på vissa platser implementerat relevanta teorier som 

förklarar och redogör hur näringsverksamheten drar sig till vissa platser mer än andra och hur 

förhållandet mellan verksam plats för företaget och regionen kommer att skapas och utvecklas. 

Kunskap är en allt viktigare faktor nu och i framtidens företag än tidigare, vilket ökar 

efterfrågan och kravet på kompetent personal som i större grad behöver ha högskoleutbildning. 

Detta påverkar det regionala landskapets attraktionskraft av såväl invånare som företag. Denna 

efterfrågan på utbildad kompetens gör att många människor som bor på platser utan tillgång till 

högre utbildningsväsen flyttar till städer som har högskolor som oftast är större städer. Detta 

medför att många företag etablerar sig där kompetensen finns Artur (1990) och som därav får 

människorna att bosätta sig där (Tillväxtverket 2018).  

  

Denna trend kommer därmed att medföra att regioner som har vissa grundläggande faktorer för 

tillväxt kommer att dra till sig fler människor och som får fler branscher att växa fram. 

Informationsstrukturella, transportstrukturella och energitillgångsmöjligheter är av starkt 

bidragande faktorer för företag och deras val av lokalisering. Större städer är kanske oftast de 

platser där dessa funktioner utmärker sig mest och där nya teknologiska eller 

transportstrukturella innovationer snabbast kommer att inrättas. Tillgängligheten till ett bra 

transportnätverk regioner emellan och kanaler till den globala marknaden utgör viktiga aspekter 

av lokaliseringsval för företagen där ett övertag ges de regioner som ligger i framkant med dessa 

faciliteter (Tillväxtverket, 2018). Johansson och Klaesson (2011) konkluderar just att den 

rumsliga miljön och tillgängligheten inom och mellan städer är en avgörande faktor för 

företagens etableringsintresse till platsen, där storstäder framförallt Stockholmsregionen lyfts 

fram som en unik och omfattande region för tillväxt av företag jämfört med regioner av mer 

glesbygd och sämre transportförhållanden. Konkurrensutsatta branscher har visat sig ha en 

högre produktivitet än övriga branscher och företag i glesbygd har även en sämre produktivitet 

än företag verksamma i större städer även om det verkar inom samma bransch (Tillväxtverket, 

2018, s. 71). Detta korrelerar med den positiva effekten av kluster och att verka i samma fysiska 

miljö inom sin bransch för att ta del av branschinformation och på ett mer kostnadseffektiv sätt 

utveckla sin verksamhet. Det finns faktorer som också influerar det ekonomiska landskapet på 
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ett oförutsägbart sätt som Artur (1990) redogör med begreppet Positive Feedback där en 

slumpmässig faktor som får ett företag att utvecklas och därmed ta marknadspositioner mot 

sina konkurrenter och på så vis få ett övertag och i allt högre grad fortsätta att växa och bli svår 

att utkonkurrera. Denna tendens kan tänkas utgöras i platser där innovation och nära kontakt 

med kunder och konkurrenter för att minimera chansen att bli utkonkurrerad av andra företag.   

 

2.5 Regionala fördelar för La Collina 

Relationen till La Collina kan tydligt förklaras med delar av detta avsnitt. Där en nyckelfaktor 

för att deras verksamhet ska fungera så behöver just bra infrastruktur som motorvägar och 

trafiknätverk som grenar ut till olika orter där de har sina kunder på. Dels tillgång till arbetskraft, 

att fler bor i större städer och där det är lättare att vara selektiv och hitta personal för arbetet. 

Storleken på staden avgör också hur stora kunderna är då det finns ett större utbud och ett 

bredare urval av kunder att nå ut till. Däremot var inte samarbeten någon avsevärt stor funktion 

i branschen av import av matvaror än om La Collina valt att samarbeta med vissa konkurrenter, 

därav är inte förhållningen till konkurrenter en attraktion eller givande faktor för val av nära 

etablering, snarare tvärtom som det kommer framgå senare i studien. 

 

2.6 Företagskluster 

Klusterteorin förklarar hur företag och verksamheter inom samma näringsgren drar fördelar av 

att vara verksamma inom samma geografiska område. Det sätt man använder sig av för att 

undersöka kluster är bland annat att se antal patent inom ett område av samma näringsgren 

(Tavassoli och Carbonara, 2014, s. 5). Det finns flera faktorer som gör att företag gynnas av 

varandras närhet, däribland de ekonomiska fördelarna av lägre transaktionskostnader genom 

sammanslutning av gemensamma utgifter som transport av produkter. Primärt att det sociala 

utbytet av människor specialiserade inom en viss näringsgren utbyter idéer som inte går att 

uppnå på samma vis enbart inom företagets egna väggar. Fler fördelar är även att man kan 

observera sina konkurrenter på ett enklare sätt och hålla sig à jour inom sin bransch och på så 

vis även kunna se vad som gått bra och mindre bra inom branschen och inte behöva lära sig av 

egna misstag i samma utsträckning (Maskell, 2001). Detta är avgörande för såväl företagets 

överlevnad som för att kontinuerligt utveckla och förbättra den produkt eller tjänst man arbetar 

med, där ett utbyte med andra företag gynnar innovationen.  En effekt kluster har är att det kan 

skapa spinoff vilket betyder att någon som arbetat inom ett kluster och besitter spetskompetens 

inom ett visst område ser möjligheter och startar upp ett företag med en likartad produkt eller 

tjänst som de ser potential inom. Detta gör att via den klustermiljö företaget befinner sig inom 

får mycket god tillgång till kompetens och information vilket starkt gynnar entreprenörens 

verksamhet (Maskell, 2001, s. 13).   
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3. TEORI 

Det teoretiska angreppsätt jag valt att använda mig av för att examinera mitt empiriska material 

om La Collinas utsagor till sin bransch är med hjälp av Michael Porters Femkraftsmodell. Den 

förklarar de faktorer som påverkar företag inom olika branscher utifrån olika faktorer som jag 

strax ska redovisa. Porters Femkraftsmodell är inte branschberoende utan är en teoretisk modell 

för att analysera ett företags verksamma miljö eller så kallad omvärld. Detta utgör ett verktyg i 

denna studie för att förklara i kontext av de fem begreppen, hur La Collina påverkas av de 

faktorerna som Porter nämner och vilka händelser som därmed blir och hur La Collina axlar 

dessa utmaningarna. Valet av denna teori utgörs av begreppens enkelhet och funktionalitet, 

begreppen är av relevans för att tolka mitt empiriska material genom relevanta perspektiv, där 

samtliga begrepp är av användning i min analys för att skildra La Collinas omvärld. Teorin är 

uppdelad i fem olika delar där varje del har ett inflytande på företaget och den branschen ett 

företag verkar sig inom. De fem delarna som modellen består av är substitutionshot, som gäller 

om en vara lätt kan ersättas med en snarlik produkt eller tjänst som tjänar samma syfte fast 

kommer från en annan bransch. Nyetableringshot som är nya aktörer på marknaden som vill 

komma in och ta mark från existerande företag.  

 

Leverantörernas förhandlingsstyrka där relationen mellan köpare och leverantör påverkar pris 

ifall det är finns ett stort utbud av olika leverantörer att välja bland betyder det också att priserna 

blir mer förhandlingsbar för importörerna. Köparens förhandlingsstyrka som är att slutkunden 

och köpkraften hos kunden beror på hur många olika val det vill säga återförsäljare av samma 

eller likartad produkt som finns att välja bland. Är antalet möjligheter färre det vill säga att 

antalet konkurrenter inom branschen är färre har företaget ett starkare mandat att styra priser. 

Den sista är rivalitet som råder mellan existerande konkurrenter. Dessa fem faktorer utmynnar 

i en strukturanalys och det inflytande dessa krafter har på företagen samt deras verksamma 

miljö (Porter, 1983). Genom att man börjar att titta på branschstrukturen och identifiera 

branschens centrala strukturdrag som redovisar konkurrenskraftens styrkor och svagheter för 

att sedan själv inta en position på marknaden där man utformat sin egen strategi. Min 

redogörelse kommer också i ett mindre inslag att bestå av analyser utifrån Porters 

femkraftsmodell av hur klusterteorin förhåller sig till empirin. Teorierna avser att förklara 

förhållanden om konkurrens mellan La Collina och hur platser och geografiska förhållanden 

påverkar företagets val av etablering och nya expansioner till andra platser. Men också hur 

kundrelationer och samarbeten fungerar mellan företagen inom branschen. 

 

3.1 Etableringshot 

Etableringshot är en faktor som påverkar företagen inom sin bransch som medför att priserna 

kan gå ner och därmed ge minskad lönsamhet genom att nya företag går in på marknaden och 

utsätter existerande företag för konkurrens. Den lösning företag kan välja för att minska 

belastning av denna konkurrensfaktor är att ha ett spritt utbud av sina produkter och tjänster för 

att allokera om en del av sin verksamhets resurser till andra delar som är mer lönsamma eller 

mindre utsatta för hot av nyetablerade företaget produkter eller tjänster (Porter, 1983, s. 28). 
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Stordriftsfördelar är en faktor som gör det svårare för företag att komma in på en marknad och 

konkurrera med existerande företag. Detta är också en faktor som stärker de etablerade 

företagen och får de att öka sina intäkter som följd av minskade importkostnader. 

Nyetableringshotet påverkas också av hur enkelt det är att kliva in i en bransch om det krävs 

stort ekonomiskt kapital eller hög kompetens är inkörsporten inte lika stor och är därmed ett 

mindre hot för existerande aktörer (Porter, 1983, s. 29–30). En faktor som också påverkar 

möjligheten till att nyetablera sig inom en bransch är varumärket och den image som 

existerande företag byggt upp, vilket är en tidskrävande etableringspunkt för nya företag. Nya 

företag är helt okända för konsumenten och företagen måste marknadsföra samt nå ut till 

kunderna vilket tar tid och kostar mycket pengar. Distributionskanaler är sättet för företag att 

nå ut till sina kunder där vinstmarginalerna för de nykomna företagen blir mindre då de måste 

nå ut till kunderna genom att hålla lägre priser för att kunden ska vilja testa den nya produkten, 

jämfört med de välkända och fungerande produkter som kunden redan använt (Porter, 1983. S, 

30-32.). Ifall distributionskanalerna är alldeles för uppbundna till redan befintliga kunder så är 

det för svårt att konkurrera ut de etablerade företagen och då får man hitta helt nya kanaler för 

att nå ut till kunderna (Porter 1983). I fallet av matvarubranschen skulle det betyda att gå till 

nya städer där inga eller få aktörer har etablerat sig. Omställningskostnader är en faktor som 

påverkas av ett byte av exportör och därmed att importera en ny produkt, detta skapar 

påfrestning av den administration av bytet där nya avtal skall förhandlas fram och dels 

omskolning av personal för att lära sig om den nya produkten eller tjänsten. För att ett byte ska 

utgöra en vinst måste produktens kvalité vara betydligt bättre än den föregående eller komma 

till ett bättre pris (Porter, 1983, s. 31). Erfarenhet hos företag och personal påverkar 

intäktsflödet, vissa branscher är mer påverkade än andra vad gäller kompetens om produkter 

och tjänster. Porter (1983) understryker att man noggrant måste undersöka var inom 

verksamheten som erfarenhet speglar störst roll för ökade intäkter och därmed allokera 

kunskapstillförsel till de områden som stärker intäkterna allra mest.  

 

3.2 Rivalitet 

Konkurrensen mellan företag inom samma bransch sker på olika sätt, där prisfaktorer, 

kundservice, garantier och produktens kvalité är några element som företagen konkurrerar med 

för att vinna mark mot aktörerna inom samma marknad. Intressant att poängtera är att Porter 

(1983) skriver just om hur vissa branscher innehar en mer krigisk inställning till sina 

konkurrenter, något som beror på att det finns många företag i samma bransch och storlek gör 

att sätten företagaren vill utarbeta strategier försökts på olika sätt och man tenderar att vara mer 

rebellisk och testa olika metoder att på bästa sätt försöka dra till sig fler kunder än sina 

konkurrerande aktörer.  Porter (1983) säger att inom branscher som växer i ett mer långsamt 

tempo, gör att konkurrensen inom branschen blir mer av ett krig om marknadsandelar än att 

inta nya platser som strategi. Här spelar geografin roll då en viss bransch eventuellt omfattar 

små lokala marknader där marknadsandelarna är större eller mindre och beroende på antalet 

aktörer som verkar inom samma geografiska yta. Porter (1983) lyfter också med begreppet högt 

strategiskt värde fram metoder för att inta plats på nya marknader såsom nya platser och städer, 

detta som en del i ett bolags strategi för att få en starkare image och omvärldsbild som företag, 
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där förtroendet och styrkan hos ett företag kan komma att öka. Detta blir också en potentiell 

väg för nya expansioner av verksamheten på sikt, som därmed kan öka verksamhetens geografi 

och marknadsandelar. Förändrad konkurrens utgör en annan förklaring till hur företag fungerar 

på en marknad, där nya innovationstekniska sätt att arbeta på påverkar företagens förmåga att 

konkurrera ut andra aktörer (Porter, 1983).  Det kan exempelvis vara nya sätt att marknadsföra 

sina produkter eller företag på. Logistiska förändringar som effektiviserar arbetsproceduren, 

interna förändringar i företag med digitaliseringen eller utbildning av personal. Dessa är både 

faktorer som råder inom hela branschen men också enstaka samhällsförändringar som influerar 

företagen, företagets sätt att hantera och anpassa sig till olika strukturförändringar avgör deras 

konkurrenskraft och även överlevnadsförmåga (Porter, 1983, s. 41).  

 

3.3 Substituthot 

Substituthot innebär att likartade produkter som kan tjäna samma syfte gör att marginalerna för 

företaget och därmed priserna pressas nedåt. Detta kan vara vanligare i vissa branscher som 

säljer produkter som är lättare att ersätta än andra. Värt att notera är att det inte enbart gäller 

företag mot företag utan kan också verka i mer kollektiva drag där hela branscher arbetar 

tillsammans för att stärka marknadsföringen om det finns ersättbara produkter inom andra 

branscher (Porter, 1983, s. 43). Ett sätt att handskas med dessa substituthot är att analysera de 

produkter eller tjänster man har i sin portfölj, och urskilja de som exponeras för mest hot av 

konkurrenter, för att utarbeta produktens funktion och hitta ersättningar till de som gör att den 

blir mer unik samt mindre hotad av likartade produkter (Porter, 1983). 

 

3.4 Köparens förhandlingsstyrka 

Köpares förhandlingsstyrka är att den konkurrerar med branschens aktörer om att få ned 

priserna och krav på kvalité samt utbud, vilket skapar påfrestningar och rivalitet hos aktörerna 

på marknaden. Faktorer som storlek på kundgrupp och hur stor försäljningsandel som uppstår 

är väsentliga för aktörernas val av anpassning och val av produkttyp (Porter, 1983). Det som 

avgör dessa inbördes förhållanden är dels köparens volym av produkten, dels priskänslighet hos 

köparen där faktorer som priset på produkten påverkar kundens köpkraft, också alternativa val 

av produkt som gör att köpkraften minskar till företaget med fler valmöjligheter för köparen 

(Porter,1983). Att köparen har full information är en andra aspekt som skildrar relevansen i 

köparens information om priset av produkten i jämförelse med snarlika produkter där lägre 

insikt om prisjämförelsen gör att säljaren kan ta ett högre pris (Porter, 1983, s. 45).  Förändrad 

köparmakt är ett sätt för företag att förändra köpkraften hos kunderna där strategiska sätt att 

omformulera de kundgrupper som har mindre mandat, där vissa marknader har en mindre 

konkurrens som kan gynna företaget att hålla ett högre pris (Porter, 1983, s. 46).  

 

3.5 Leverantörernas förhandlingsstyrka 

Leverantörernas förhandlingsstyrka ligger i att det kan påverka en branschs intäkter genom 

priset på sina tjänster.  Ju färre leverantörer och desto bredare leverantören är genom att ha flera 

sorter olika kunder gör att leverantören får mer inflytande och kan justera priset mer (Porter, 
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1983). Porter (1983, s. 47) omnämner personalens kompetens och kunskap inom arbetsområdet 

som en betydande faktor vad gäller hur väl priser och avtal förhandlas, att ha strategier och 

precision i sin verksamhet och inriktning företaget väljer att ha är verkligen avgörande för om 

det utvecklas eller inte, relationen mellan de interna företagsfaktorerna och den omvärld som 

den befinner sig, är viktigt att identifiera och förhålla sig till. Det hela omfattar en strukturanalys 

där samtliga fem faktorer bör identifieras och analyseras för att för företaget ska få fram dess 

styrkor och svagheter gentemot sin verksamma omvärld. Detta görs genom att företaget stärker 

sin konkurrenskraft på de områden där konkurrenter utgör möjligt hot, genom marknadsandelar 

på geografiska platser eller genom produktutbudet, men också genom att se till underliggande 

förklaringar till konkurrenskraft och försöka förutse potentiella konkurrensfaktorer som 

företaget kan arbeta mot för att ligga i framkant (Porter, 1983, s. 48). 

 

 

4. METOD 

I detta metodavsnitt kommer jag att presentera de val av metoder jag använt mig av för att 

genomföra min studie. Där olika begrepp kommer att redovisas och följaktligen ges en 

förklaring till varför dessa begrepp också är av relevans för studien. 

 

4.1 Urval 

Mitt urval av det företag jag valt att basera studien på bygger dels på deras lokalisering där jag 

vill undersöka ett företag i Stockholmsregionen för att nå en starkare insikt och kännedom om 

hur större städer påverkar företag inom branschen av matvaruimport. Dels ansåg jag att 

företagets tid av etablering och storlek är en god förutsättning för att göra studien tillförlitlig, 

än om jag tagit ett för nyetablerat företag där man inte med lika stor säkerhet vet ifall deras 

affärsidé och företag kommer att fungera. Att jag valde ett företag som enbart importerar varor 

från Italien, eller från samma land gör att studiens blir mer inriktad på de lokaliseringsfaktorer 

som jag vill undersöka, vilket jag ser som en fördel för att nå ett starkare samband till hur 

företaget förhåller sig transportkostnader och hur de arbeta med dessa. För att på stärka studien 

och för att se hur väl överensstämmande La Collinas VD Thomas utrycker sin bild av kunder 

har jag även valt att intervjua en butikskund till La Collina och även en konsumentkund, som 

är den som handlar varorna i butikerna. Genom att se vad som kan konfirmeras eller inte av 

kundernas uppfattningar av La Collina kan jag med resultatet stödja mina slutsatser från studien. 

 

4.2 Semistrukturerad intervju 

Jag har hållit mig till semi-strukturerade intervjuer som innebär att jag har utformat en 

intervjuguide med frågor som infaller under olika kategorier. Under intervjuerna har jag ställt 

frågor från intervjuguiden men varit öppen med ifall intervjupersonen gått från ämnet och talat 

om något annat till viss utsträckning. Vilket också gjort att jag lyssnat och försökt binda 

samman de intervjupersonen säger till ämnets helhet. Vid intervjutillfällena har jag utformat 

nya frågor då det uppkommit upp något intressant ämne som kan vara av användning till min 
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studie. Detta har också gjort att frågorna inte ställs följdvis utan kommit sporadiskt när det 

passat till det tidigare ämnet vi pratat om. Flexibilitet är ett begrepp Bryman (2011) tar upp och 

som jag även använt mig av i studien där min förhållning till mina intervjupersoner varit 

anpassad efter hur de tolkar och redogör för frågorna.  Ifall intresset och uttalanden om vissa 

frågor tycks vara mindre intressanta försökte jag att anpassa mig till det men även söka 

förklaring till varför frågorna inte är lika intressanta för intervjupersonen.  

 

4.3 Utformning av intervjuguide   

Utformningen i min intervjuguide fokuserade på enkelhet och tydlighet. Jag har anpassat 

språket och använt mig av vardagligare ord där mina frågor avser att på ett enkelt och precist 

sätt kunna förstås av intervjupersonen och på så vis också kunna besvara mina forskningsfrågor. 

Tyngden i en semi-strukturerad intervju ligger i att behandla vissa teman och områden där 

följden av frågorna och svaren inte behöver bara exakta. Detta framför Bryman (2011) som en 

tyngd i flexibilitet där fokus ligger i den intervjuades uppfattning och uttalanden kring sitt 

område. Jag har också varit medveten om att utforma frågorna öppet så att inte det stänger in 

intervjupersonen till en viss inriktning i frågorna jag ställer (Bryman, 2011, s. 419). Jag har 

under intervjuerna undvikt att ha förutfattade meningar och föreställningar om vissa områden 

till ämnet för att inte påverka studiens resultat i lika stor utsträckning av mitt subjektiva 

tankesätt genom att tolka respondentens uttalanden objektivt och inte blanda in mina egna 

värderingar. Detta genom att utforma frågorna mer objektivt i de fall jag trots allt skulle ha en 

fördom av hur större städer är en bättre arbetsplats för denna verksamhet har jag ändå inte tagit 

för givet att det behöver vara som jag tänker mig att det är. Jag har under intervjuerna varit 

tydlig med mina frågor och säkerställt att intervjupersonerna förstått de så att inga missförstånd 

skett så att svaren blivit negativt påverkade, genom misstolkningar eller om frågan varit otydligt 

vilket kan göra att respondenten försöker svara med det den tror jag vill få svar på som gör 

svaret blir missvisande och felaktigt. Jag har också varit kritisk och ifrågasätt oklarheter samt 

dunkla svar eller formuleringar ifall jag tyckt något var motsägelsefullt har jag framfört det. 

Något jag vill understryka är att jag under intervjuerna varit sensitiv för att varsamt lyssna, 

iaktta och anpassa mig till hur intervjupersonerna tolkar mina frågor eller följdfrågor. Detta för 

att behålla en god relation under intervjun och säkerställa att kvalitén på intervjun inte påverkas 

på grund av att jag uttryckt mig olämplig eller opassande (Bryman, 2011, s. 420). 

 

4.4 Transkribering av intervju 

Intervjuerna genomfördes via telefon för att jag som intervjuare ska kunna ställa mer känsliga 

frågor som ifall det skulle genomföras fysiskt kunnat skapa en mindre bekväm stämning som 

påverkar intervjun negativt. Jag spelade in intervjuerna och gjorde parallellt anteckningar.  

Fördelen med att genomföra via telefon presenterar Bryman (2011) att man enklare kan ställa 

känsligare frågor som kan gör studien mer innehållsrik inom vissa frågor. De nackdelar det för 

med sig är att jag inte kan tolka hur personen i fråga uttrycker sig eller gestikulerar, vilket kan 

vara intressanta faktorer att få med. Ytterligare komplikationer som Bryman (2011) nämner är 

tekniska faktorer såsom att linjen bryts eller dålig mottagning kan påverka intervjun negativt. 
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Efter intervjuerna skrev jag ned vad respondenten sagt och vilka svar de kommit med. Jag 

kategoriserade svaren i olika teman som anknyter till samma ämnen för att enklare och 

överskådligare arbeta med informationen från intervjuerna. 

 

4.5 Analys av empirin 

Jag har under analysen av det empiriska materialet försökt att dissekera och organisera det 

empiriska materialet så att viktiga teman och fakta belyses. Öppen kodning innebär att man 

bryter ned data, jämför dessa och ser samband för att sedan gruppera om och tematisera 

informationen (Bryman, 2011, s. 514).  Vidare så har jag använt mig av axial kodning där jag 

försökt identifiera kategorierna med varandra och mer överskådligt länka de ihop till ett större 

tema där orsaker och samband förenas (Bryman, 2011, s. 514). Min granskning av empirin har 

bestått av teoretisk mättnad vilket Bryman (2011) förklarar med att efter en dataanalys 

genomförts till den utsträckning att ingen mer relevant information går att hämta från den. 

Bryman (2011) pratar om memo som ett verktyg att använda sig av vid dataanalysen där man 

ställer upp teorier, begrepp och teman samt de idéer man får kring materialet som vid ett senare 

skede kan komma till användning. 

 

4.6 Kritik mot kvalitativ metod 

Kvalitativ forskning kan framstå som att den inte riktigt går att generalisera vilket för med sig 

problem kring resultat av forskningen att användas till andra områden (Bryman 2011, s. 355). 

Att studien blir svår att replikera är en annan faktor som för med sig brister i metodvalet där 

mycket av resultatet i en kvalitativ studie bygger på forskarens val och utformning av hur den 

väljer att söka och tolka det empiriska materialet (Bryman, 2011). Styrkan i en kvalitativ 

forskning och varför också jag valt att använda mig av den är för att få med relevant information 

såsom de personliga och unika svaren jag fått med hjälp från den intervjuguide jag skapat. Där 

jag på ett mer detaljerat och precist sätt får mina forskningsfrågor besvarade. Då jag även ämnat 

att undersöka studien i en svensk kontext gör också att relationen mellan teorier och den 

empiriska datan mer aktuell och passande. Ytterligare kritik mot kvalitativ metod är att den 

tenderar att bli för påverkad av subjektivitet där man oftast till en början kan vara mer generell 

och objektiv tenderar man att senare vid en intervju specialisera frågorna och där blir oftast det 

subjektiva intresset influerat i frågorna (Bryman, 2011, s. 368).  Bristande transparens är en 

annan aspekt av bristerna med kvalitativ metod där förklaras problematiken med hur forskaren 

gått tillväga med att analysera den data som inhämtats där svårigheten är tolkningar och hur 

framställningen av resultatet byggts fram (Bryman, 2011, s. 370).  

 

 

5. INTERVJU LA COLLINA 

I detta avsnitt redovisas det material som jag fått via intervjun med La Collinas VD Thomas 

Romualdi. De frågeställningar jag utformat är gjorde med syftet att vara kärnkraftiga och 

direkta samt breda. De är utformade för att inte vara för snäva för att enklare under diskussionen 
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av frågan kunna utforma nya frågor till vad som uppkommer vara intressant till ämnet. Valet 

av frågor är gjorda för att få en så bred och ingående uppfattning om La Collinas verksamma 

miljö, där jag inte vill missa någon bit som jag anser vara viktig, såsom frågan om personal 

ansåg jag ha en stark inverkan på verksamheten och därav tog jag med den för att bredda 

uppfattning av företagets problem och utmaningar. Avsnittet börjar med en redovisning av 

företaget jag valt att intervjua för att sedan gå vidare till intervjun. 

 

5.1 Närhet till flygplats 

Är det viktigt att ha verksamheten nära en flygplats? Då importören och exportören besöker 

varandras verksamheter och utbyter information och kunskap såväl som av skäl för att få en 

tydligare förståelse för varandras marknader så betyder det att flygplatser är en nod i 

verksamhetens rörelser likväl, även om det inte sker på daglig basis så är behovet av 

flygtransport viktigt. Thomas säger att det inte har någon huvudsaklig faktor i lokaliseringen av 

företagets verksamhetsplats men att det är till en stor fördel för bägge parter att ha nära till en 

flygplats. Kostnaderna i detta avseende är inte avsevärda då privattransporter inte heller är så 

dyra och i den utsträckning det sker i Thomas fall inte är någon ekonomisk belastning, men det 

sparar tid och gör proceduren effektivare och genom detta möjliggör eventuella fler besök 

mellan exportör och importör. 

 

5.2 Lagerlokalisering  

Varför ligger ert lager i Åkersberga och var planerar du att etablera nya lager och varför just 

där, och vad är det du kollar efter på den plats du väljer att lokalisera nya lager på och vad är 

det som är bra med det? När all transport av verksamhetens produkter sker med lastbil så är 

tillgången till bra infrastruktur viktig säger Thomas. De platser han väljer att lokalisera nya 

lager på avgörs i största grad av avståndet till marknaden för hans kunder och hur bra 

transportnätet är från hans lager ut till kunderna. Lokalkostnader ökar ju centralare och närmare 

större städer man väljer att ligga, Thomas säger att det priset för att ligga nära kunder är 

viktigare än att hålla nere lokalkostnaderna då ett lättillgängligare samarbete och lägre 

transportkostnader är viktigare. Både exportörens lokalisering som importörens lokalisering av 

lager är påverkade i avseendet av avstånd det är därför viktigt att ha goda transportvägar för att 

effektivisera produkttransporten, i huvudsak är fungerande länkar till motorvägar en signifikant 

faktor i lokalisering av lager och säkrare leveranser från exportörer säger Thomas. 

 

5.3 Konkurrens och marknadsplats   

Hur påverkar konkurrensen ert val och plats att vara verksam på? Företagets val av lokalisering 

bygger på ett flertal faktorer där dels det infrastrukturella förhållandet är avgörande, det är 

ytterst branschberoende och förhållanden såsom avstånd till kunder och konkurrenter likväl 

kostnader av hyror påverkar val av lokalisering för företag (Tillväxtverket, 2018). I detta avsnitt 

kommer jag att förklara förhållandet för lokalisering av lager inom importbranschen av 

matvaror ur fallet av La Collina och hur relationer till sina konkurrenter förhåller sig och skapar 

förflyttningar samt omlokaliseringar. Inom importbranschen av matvaror synliggörs tendenser 
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av att hålla sig borta från sina konkurrenter enligt Thomas, som i motsatts till klusterteorin där 

man försöker lokalisera sig i nära anslutning till sina konkurrenter för ett ömsesidigt gynnande 

och bevakande av sina konkurrenters framgångar och misslyckanden. Likväl som Thomas säger 

att det finns begränsat med utrymme i butikernas hyllor och alla kämpar för att få ha sina 

produkter där. Det fungerar på samma sätt om lokaliseringen av lager där de importörer som 

tagit upp en viss marknadsplats gör att konkurrenterna får hitta nya kunder, detta av vad Thomas 

redovisat i intervjun av hur hans konkurrenter bytt plats när La Collina tagit konkurrenters 

kunder. Här spelar geografin roll i bemärkelsen att ett längre avstånd till sina kunder gör att en 

flytt kan komma att bli aktuell för att inte låta transportkostnaderna uppta för mycket av 

intäkterna.  

 

Det är inte enbart transporten av varor som är relevant utan även tidsåtgången att ta sig till de 

platser där ens kunder är verksamma på och ha dialoger samt göra upp affärsrelationer. Detta 

gör att det fysiska avståndet spelar en betydelsefull roll inom denna bransch och därmed är en 

lokalisering i nära anslutning till kunder ett avgörande element i lokaliseringsfaktorn för 

företagaren. En viktig del av arbetet som importör är att inte enbart etablera kontakt med nya 

kunder och låta de gamla vara, utan att konstant upprätthålla en god relation och vara mån om 

alla sina kunder. Thomas skildrar att även om man har en stor kund så kan man inte bara låta 

sig vara passiv man måste hela tiden ha dialoger och prata med sina kunder och ta hand om 

de för att hela tiden vara uppdaterad av vad de vill ha för att inte tappa de och även utveckla 

relationen och produkterna. Att förlora en större kund åt sina konkurrenter kan få stor påverkan 

på importörens lokaliseringsplats där Thomas förklarar att vi har vunnit mark från konkurrenter 

som därav har de fått flytta till andra platser utanför Stockholm och även andra städer för att 

fortsätta växa. Detta citat förklarar relationen mellan att ha en god kundrelation och de 

konsekvenser som det kan få vid att förlora en kund. Att ha flera kunder på flera platser gör 

också att styrkan och konkurrenskraften hos företaget ökar och gör det mindre påverkat av 

förändringar i en specifik geografisk miljö.  

 

 Detta går i linje med  vad Chevassus-Lozza  och Galliano (2003)  förklarar med att mindre 

företag är mer känsliga av externa faktorer än större företag är, där förändringar i omvärlden 

och den lokala miljön påverkar ett mindre företag betydligt mycket mer och även att mindre 

företag som har en mindre geografiskt marknad och därmed dåligt spridning av sina kunder gör 

att motståndskraften till icke-påverkbara händelser får dessa små och geografiskt bundna 

företag att påverkas negativt i en större omfattning. Olper, A. Pacca, L. Curzi, D (2014) 

förklarar att om antalet aktörer ökar men marknaden inte växer så behöver företagen 

effektivisera sin verksamhet för att lyckas vara kvar på marknaden och oftast blir konsekvensen 

att mindre aktörer inte lyckas pressa ner kostnader i lika stor grad, då kostnaden för import av 

varor är högre än hos större aktörer som får varorna till ett lägre pris, vilket gör att de mindre 

aktörerna pressas ut från marknaden och antingen får söka sig till nya platser att verka på eller 

avsluta sin verksamhet. Man kan tydligt se trender av att större företag som finns på en viss 

geografisk marknad gör att det blir svårt för mindre företag att etablera sig och växa på samma 

plats av kostnadsskäl för transporteringen av varor. Detta till skillnad från vissa branscher där 
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konkurrens gör att företaget utvecklar och förbättrar sina produkter samt tjänster. I 

klusterbegreppet får det inom importbranschen av matvaror motsatt effekt, där konkurrens 

enbart är en barriär och för fortsatt tillväxt, och där kostnader av transportering är de stora 

vikterna mot intäkterna för företagen. Thomas säger att då vi inte har fysiska butiker så är vi 

inte så känsliga att flytta verksamheten om det är så, vi är därmed flexibla med lokaliseringen, 

som om vi hade en butik så hade det blivit känsligare att byta plats. Det finns både för och 

nackdelar med att inte vara knuten i samma bemärkelse till en plats såsom en butik. Nackdelarna 

är att det inte går att skapa någon image till platsen i sig som skulle kunna stärka varumärket 

men å andra sidan gör det att företagets verksamhet enklare och mer flexibelt kan omlokalisera 

sig där kunderna befinner sig. Däremot säger Thomas att många anställda flyttar närmare till 

deras företag, vilket gör att ju fler som anställs inom samma geografiska område gör att en 

omlokalisering av den verksamheten skulle bli omfattande och kostsam.  

 

Detta konkluderar att ju större ett företags verksamhet är på samma koncentration gör det 

mindre benäget att flytta och mer platsberoende. Den geografiska spridningen av 

verksamhetens kundstock som är avgörande för verksamhetens överlevnad och motståndskraft 

för omvärldspåverkningar är inte utan kostnad i det korta perspektivet, det krävs både en hel 

del tid och resurser för att utveckla sin verksamhet på nya platser. Dels om avståndet blir för 

långt från det nuvarande lagret kommer transportkostnaderna att överta intäkterna och därmed 

behövs det bygga upp ett lager som ligger närmare den nya marknaden.  Samt dels måste man 

utforska och hitta kunder, bygga upp relationer, utveckla logistiska förbindelser från lager och 

marknader och dessa kostnader och intäkterna de kan ge är både en stor tillgång och risk säger 

Thomas. Han påpekar som exempel en expansion i en ny region som han räknar med att gå 

back de fyra första åren för att sedan börja gå med vinst, dessa expansionsförhållanden 

illustrerar den enorma kostnad som blir av att bygga upp en verksamhet på nya platser, där 

mindre företag inte har samma möjlighet för att täcka dessa kostnader.  

 

Thomas säger att det är en skör balans mellan att expandera och att upprätthålla sin nuvarande 

kundstock, där det krävs både omvårdnad av existerande kunder och hålla konkurrenter borta 

från de så man inte förlorar sina kunder, samtidigt som att hitta nya kunder på nya platser är ett 

arbete som kräver ackuratess. En expansion tar tid, att det kan ta fyra år av kostnader innan man 

får en verksamhet att börja ge intäkter. För att förebygga en obalans i tillväxten tycks det också 

vara en fördel att just sprida sina kunderrelationer geografiskt som Thomas säger vi fokuserar 

på Stockholmsområdet då det finns fortfarande en marknad och expansionsmöjligheter i 

Stockholm så där ligger vårt fokus där just nu, även om vi bygger i mindre utsträckning upp 

verksamheter på andra platser .För att inte hamna i en situation när en marknad blir mättad och 

de kundrelationer man har är utarbetade tenderar det att vara bra att ha koll på omvärlden och  

ha möjligheter att etablera sig till nya platser för att få en riskspridning i sin verksamhet. Det 

gör på sikt verksamheten mer balanserad och motståndskraftig för oväntade händelser på 

geografiskt skilda platser. Det Thomas säger går hand i hand med vad Chevassus-Lozza och 

Galliano (2003) redogör med just riskspridningen är viktig för verksamhetens överlevnad och 

konkurrensfördelarna av att sprida sin verksamhet. 
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5.4 Samarbeten inom branschen  

Har du någon kontakt eller utbyter information eller samarbeten med dina konkurrenter? 

Konkurrensen inom importbranschen av matvaror utgörs mer av ett större utrymme än 

samarbeten från Thomas utsagor. Thomas säger de flesta i den här branschen försöker bara 

sätta käppar i hjulen för varandra och vill inte samarbeta med varandra, det är begränsat med 

plats i butikens hyllor så alla vill slåss om att få ha sina produkter där. Detta uttalande belyser 

den prägel av konkurrens som råder inom branschen och hur samarbetsviljan med andra aktörer 

därmed tycks vara ytterst begränsad. Thomas säger att han är öppen med att samarbeta och 

anser att det kan vara en ömsesidig och gynnande för båda parter. De samarbete som kan 

beträffas vara av en icke-konkurrerande faktor är transporteringskostnaderna som samtliga 

inom importbranschen berörs av.  

Thomas nämner att han som importerar större volymer kan låta konkurrenter som inte säljer 

varor i samma volym får transportera deras varor tillsammans för att hålla nere deras 

transporteringskostnader, därav är utbytet som de större företagen får är att mindre aktörer 

köper en del av de varor huvudimportören importerar. Thomas nämner även att informella 

utbyten kan ske där konkurrenter rekommenderar varandras produkter åt varandra och där man 

delar information om kunder och eventuella trender som är inom branschen, men han påpekar 

att det är ingen kultur inom branschen utan mer av ett undantag till kunder som goda samarbeten 

uppstått. Det utbyte Thomas säger som sker mellan konkurrenter inom branschen är att man 

kan köpa och sälja produkter till varandra, men här framstår ju inget givande utbyte för att 

förbättra sin verksamhet eller lära sig något nytt om kunder eller liknande. 

 

 Thomas förklarar att det finns fördelar som större företagare att låta importera sina varor och 

sälja de till konkurrenter även om det sker till ett lite lägre pris än om man säljer de själv till 

sina kunder. Dels sker importen i större volym vilket sänker priset för importen och dels så 

sprids varorna ut till geografiskt skilda platser som gör märket mer igenkännbart och bidrar till 

en produktmarknadsföring som därav blir utan direkt bekostnad för marknadsföringen. Att 

sprida sina produkter till nya geografiska platser som företaget inte har aktuella kunder på gör 

att samarbeten med de lokala företagen, som känner sin marknad gör dels att produkterna når 

ut till kunderna enklare och där man som Thomas säger det låter de som kan sin marknad sköta 

det åt oss och sälja sina produkter med våra, dels också bidrar till insikt om den nya marknaden 

utan att behöva lägga resurser på att undersöka den. Som i sin tur kan komma att används för 

framtida expansioner och för att ta uppta nya marknadsandelar inom området. Gullstrand (2011) 

förklarar hur företagets storlek och produktivitet avgör valet av produkter inom matvaror samt 

dryckeshandeln där transportkostnaderna får ett inflytande på vilka produkter man väljer att ta 

in och i vilken volym det blir. Det korrelerar med Thomas utsaga om hur han samarbetar med 

vissa kunder och tar in en större mängd samt säljer vidare för att mindre företag ska kunna ha 

ett större utbud av produkter och ha tillgång till de i en lägre kvantitet än som skulle vara möjligt 

ifall de tog in de själva. Andra förklaringar är också att importören av vissa produkter enklare 
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säljare de på hemmamarknaden till andra importörer istället för att etablera en kontakt med 

samma exportör.  

 

De platser där kunskapsutbyte sker är vanligen via mässor där importören åker till mässor i det 

land där man importerar ifrån och utbyter information och kunskap med sina exportörer. 

Thomas framför att man som importör måste vara kritiskt och kräsen mot exportörerna likväl 

här är det deras möjlighet att få nya kunder att exportera till, detta medför att importörerna kan 

rannsaka de produkter de vill ta in och utesluta de produkter som inte passar. Konkluderade av 

detta stycke är att större företag får ett stärkt varumärke och fördelar av geografiskt sprida sina 

produkter till andra marknader som dels kan användas som bevakning av efterfrågan på 

produkterna och därmed användas som underlag vid eventuell expansion till nya platser.  Även 

att huvudsakliga utbytet och samarbeten inom branschen är ytterst begränsad och är mer 

vertikal i form av utbyte sker mellan importör och exportör kontinuerligt under året men även 

platser såsom mässor som gör ett starkare och mer genomgående utbyte de emellan. Attityden 

gentemot andra aktörer inom branschen är mer av att man vill försöka motarbeta kontakt än 

samarbeta sinsemellan. 

 

5.5 Kunder, produkter och platser  

Hur påverkar kunder valet av produkter ni importerar, skiljs produktvalet åt från olika platser 

och vilka faktorer är det som avgör dessa? Inom branschen av import av matvaror säger 

Thomas att man måste kontinuerligt vara à jour med sina kunder och se vad de efterfrågar och 

vill ha, men även i förhållande till vilka produkter man själv vill ta i för att upprätthålla sin 

image av produktkvalitet och sortiment man väljer att fokusera på. Då det både tar tid och 

kunskap att bygga upp nya relationer till nya exportörer och att man vill vara säker på vad man 

tar in så att inte sitt varumärke kan komma att bli skadat av ett dåligt inköp. De olika produkter 

man har i sin portfölj och vilka geografiska platser de hamnar på hos kunderna är skilda, och 

detta förklarar Thomas har att göra med kunder på olika områden föredrar olika produkter och 

han nämner att matkulturella faktorer avgör valet av vilka produkter som går att sälja och inte. 

Det kan därför tyckas vara viktigt att innan man söker upp kunder för att sälja in sina produkter 

att först lärt känna det område man tänkt sälja på. Där både matkulturella faktorer avspelar vilka 

produkter man köper, även inkomster och hur kunderna transporterar varorna från butik och 

hem kan utgöra skillnader i valet av produkter man väljer att köpa.  

 

Ett exempel som Thomas nämner är just hur Södermalm efterfrågar mer ekologiska produkter 

och att det kan finns geografiska trender som gör att vissa produkter säljer mer än andra, och 

detta avskiljs från vilka produkter man tar in och har mer att göra om produktens kvalité än typ 

av produkt. Vilket inte bygger på sortimentets utbud utan mer av produkten i sig vilket är en 

intressant distinktion. Thomas understryker även att om vissa produkter säljer bra och hans 

kunder efterfrågar en viss vara så är han försiktigt med att för hastigt förlita sig på aktuella 

efterfrågningar från sina kunder. Då trenderna inom denna bransch svänger mycket så skapar 

det obalans i verksamheten att allokera sina resurser på bara trender och ett för snävt urval i 

sortimentet. Att försöka ha ett så jämt kassaflöde som möjligt är alltid ett mål för företag och 



 22 

för branschen av matvaror kan det göras att ha ett bredare sortiment av produkter av olika varor. 

Som inte enbart är säsongbetonade men också produkter av olika kvalité där ekologiskt eller 

andra certifieringar eller processer som produkten genomgott kan utgöra en form av spridning 

till olika kunder.  

 

Denna produktbild utmynnar i att det finns avgörande relationer mellan platsen produkterna 

säljs på och vilka som är deras kunder. Såväl produktutbud som kvalitén av produkterna spelar 

in. Thomas skildrar de trender han erfar med vilka platser som går att sälja bättre på än andra 

och de orsaker han ser mellan de. Han påpekar att man måste veta vilken kund man vill nå ut 

till och hur dessa bäst förses med de importerade varorna man tar in. Där både kunskap om 

produkterna såväl som kunderna speglar in hur bra affärerna går. förhållandet däremellan 

påverkas av att kunna hitta sina kunder, och att identifiera vilka geografiska faktorer som tycks 

leda till en god affär, där både analyser av den specifika kunden och dennes preferens såväl som 

kunden i relation till vilken plats den befinner sig på är nyckelfakta för att hitta nya marknader. 

I förhållandet mellan kunden och produkten säger Thomas att vi följer trender och exempelvis 

är ekologiskt väldigt attraktivt just nu och då satsar vi mer på det. Vi lyssnar och pratar mycket 

med våra kunder för att förstå vad de vill ha och efterfrågar. Men han vill påpeka också att 

trots att vi vet att ekologiska produkter är just nu väldigt aktuellt vill vi inte enbart satsa på det 

av just dessa skäl för vi tror för snävt kan bli för riskabelt för verksamheten. Här får man en 

tydlig beskrivning av relationen mellan de produkter Thomas väljer och hur La Collina förhåller 

sig till sina kunder. En viktig aspekt som Thomas också framhäver är att han vill också ha 

kunskap om de varor han tar in så han kan försäkra sig att det är kvalitativa varor han tar in 

och säljer, då han vill att La Collina ska växa med kvalité och kunskap. Där image för företaget 

kan komma att påverkas av ett förhastat och ogenomtänkt beslut av importvarorna. 

 

5.6 Personal  

Är det enkelt att få tag på kompetent personal för verksamheten i Sverige? Som företagare inom 

importbranschen finns det fler utmaningar än att bara sänka kostnader av transport. Då arbetet 

i sig inte kräver någon högre utbildning och kompetens gör det att människor oftast enklare kan 

byta arbete och söka sig till andra arbetsplatser om de inte trivs eller vill göra något annat säger 

Thomas. Thomas tror också att just i Sverige är man trygg med att byta arbete och känner att 

samhällsystemet underlättar för anställda att enklare kliva av anställningar och gå till andra 

arbetsplatser. En stor utmaning är att behålla personal och få den att vilja utveckla sig samt bli 

duktigare inom sin tjänst framhäver Thomas. Att anställa personal och utbilda de inom deras 

roll är likväl en kostsam faktor både i tid och i pengar. Att lyckas hitta passande personal som 

trivs i den tjänst de får som vill utveckla sig och stanna kvar, är en förutsättning för att få 

verksamheten att både fungera och utvecklas samt för att nå tillväxt.  

 

5.7 Kostnader och utgifter 

Vilka är kostnaderna i verksamheten som ni försöker aktivt att sänka? Den kostnad La Collina 

och importbranschen av matvaror belastas till största del av är just transporteringen av varor. 
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Att aktivt arbeta för att försöka sänka och hålla dessa kostnader nere är en stor avlastning på 

utgiftsposten. Transportkostnaden är betydande i alla led, såväl från import från andra länder 

som från lager och till kunder på den lokala marknaden säger Thomas. Det man som företagare 

försöker göra är att förhandla och få ner priserna på transporten i samtliga led från platsen 

produkten ursprungsplats till sin slutdestination. Detta är ingen lätt uppgift säger Thomas, han 

säger att det också är svårt att få tag på bra transportföretag då de oftast drar ut på tiden och gör 

att kostnaderna ökar och att de inte alltid håller tidsschemat särskilt bra. De andra faktorerna 

denna bransch har att brottas med är omvärldsfaktorer såsom höjda bensinpriser och tullavgifter 

som dras av de länder man passerar med transporten. Det är inget man kan påverka men det 

belastar verksamhetens intäktsvolym i slutledet konstaterar Thomas. För att effektivisera 

verksamhetens transporter säger Thomas att han försöker förhandla med sina partners på 

exportmarknaden att få större leveranser med fler av hans olika produkter i samma transport. 

Detta gör att dels antalet transporter blir färre och därmed minskar kostnaderna. Men när väl 

produkterna kommit till Sverige och den logistiska biten från lastbil till lagerhyllor är också ett 

tidskrävande detalj i verksamheten. Ofta kommer leveranser flera gånger per dag vilket 

ineffektiviserar lagerarbetet, och ju färre avbrott som blir med lagerarbetet ju effektivare blir 

arbetet, Säger Thomas. 

 

 6. INTERVJU BUTIKSKUND & KONSUMENTKUND 

I nedanstående intervjuer kommer jag att presentera de material jag fått från både en 

butikskund, ICA Kvantum i Åkersberga och en konsumentkund som handlar La Collinas varor 

i Hemköp i Hornstull.  

 

6.1 ICA Kvantum Åkersberga 

Intervjun genomfördes med Lillan Schaffert som är inköpsansvarig för packade färskvaror på 

ICA Kvantum i Åkersberga. 

 

 

Hur är er relation med La Collina vad gäller den service ni får från dom? 

 

Respondenten säger att de är nöjda med La Collina, att deras personal är mycket trevliga och 

är både enkla att ha att göra med såväl som de har förståelse för sina kunder. Vidare förklarar 

respondenten att de känner sig trygga i relationen med La Collina, att de ställer upp för sina 

kunder vilket är en stark faktor till att de väljer att behålla La Collina som leverantör.  

 

Är ni nöjda med det produktutbud La Collina erbjuder? 

 

Respondenten säger att de är nöjda med produkterna och att La Collina har ett bra sortiment 

som både har hög kvalité för sitt pris och även urvalet av produkter som de säljer tycker dom 

är bra. Det finns inga produkter som respondenten känner att de varken saknar eller vill förbättra 

med existerande produkter.  



 24 

 

 

 Känner ni att ni får bra dialoger med La Collina ifall ni vill byta produkter eller undra 

något, är de behjälpliga och flexibla? 

 

Respondenten säger La Collina är behjälpliga och att de lever upp de förväntningar som de har 

på leverantören. Respondenten poängterar också att den demon som La Collina har i ICA 

Kvantum butiken i Åkersberga presterar bra och La Collinas personal är mycket passionerade 

till varorna de säljer och ger mycket inspiration till kunderna i butiken. De är också mycket 

tillfredsställda med den service de får med att La Collinas personal själva plockar och ställer 

upp varorna i butiken och håller allt på plats. Ifall det behövs justeras eller liknande så gör dom 

det utan att ICA:s personal behöver oroa sig.  

 

Vad skulle du säga är La Collinas dåliga sidor, vad skulle företaget behöva förbättra sig på? 

 

Respondenten säger att det inte finns något som direkt önskas eller behöver förbättras hos La 

Collina vad gäller produkter, personal eller service. Däremot betonar respondenten då La 

Collina har ett högre prissegment på sina produkter kan det ibland vara svårt att få in nya kunder 

då motståndet att betala mer för en olivolja exempelvis gör det svårt att få kunder att övertyga 

att köpa. Respondenten säger att ifall La Collina tog in någon enstaka produkt med lägre kvalité 

och därmed ett lägre pris så skulle det öppna upp för nya kunder att prova deras varor. Vilket 

enligt respondenten skulle gynnas med att nå ut till fler kunder och att på så vis kunna få fler 

att vilja köpa deras andra produkter som är av högre kvalité. Respondenten säger att ibland är 

dom lite för envisa på La Collina och trots att vissa varor som inte säljer riktigt så bra i ICA 

Kvantum i Åkersberga så fortsätter de ändå att ta in varorna och försöka sälja dom. 

Respondenten säger att det hade varit bättre att ta in fler produkter i det produktkategorier som 

säljer bra än att ta in och försöka sälja de mer svårsålda produkterna.  

 

6.2 Intervju konsumentkund 

Denna intervju genomfördes med en kund som handlar La Collinas varor från Hemköp i 

Hornstull. 

 

Vilket intryck har du av företaget La Collina? 

 

Respondenten säger att hon har fått ett bra intryck av företaget och att de är aktiva i sociala 

medier som på Facebook där de skriver var de befinner sig, ifall om de har demo i någon butik 

exempelvis. Vidare säger respondenten att de är bra på att visa upp både sina produkter och sin 

personal, vilket gör att man får ett personligare intryck av företaget likväl som det känns 

tydligare att de representerar sina produkter på ett genuint sätt. Respondenten tycker även att 

de har lagt produkterna bra i butikerna, som i Hemköp i Hornstull så ligger många av La 

Collinas produkterna på samma ställe, vilket respondenten tycker är bra både som 

marknadsföring och som köpare av varorna.  

 

Tycker du produkterna och företagets sätt att marknadsföra sig på överensstämmer? 
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Respondenten tycker att det stämmer överens och att deras produkter för det mesta håller den 

kvalité som företaget utger sig hålla. De marknadsför sig mycket med sig själva, ofta har de 

kunder som besökt butikerna som är med på foto och är glada, vilket respondenten tror är ett 

bra sätt att få nya kunder och ge ett trovärdigt intryck av kundnöjdhet. 

 

 

Vad tycker du om kvalitén La Collinas produkter har? 

 

Respondenten tycker La Collinas varor är bra, det är ofta ekologiska och biodynamiska varor 

som respondenten uppskattar. Respondenten säger att det alltid är fräscha varor som har hög 

kvalité i Hemköp i Hornstull, respondenten säger att det aldrig är något gammalt eller ofräsch 

i butiken som gör att man känner sig trygg och nöjd att vill fortsätta köpa deras produkter. 

Respondenten påpekar däremot att det ibland är lite mycket plast kring deras produkter som ur 

miljöperspektiv hade varit bra att ta bort eller ersätta med något annat miljövänligare material. 

 

Vad anser du skilja LA Collinas produkter jämfört med andra leverantörers varor? 

 

Respondenten tycker att de är deras kvalité på produkterna. Respondenten tycker La Collinas 

produkter är gjorda från bra råvaror och att det priset man får betala överensstämmer med vad 

man får. Vidare förklarar respondenten att eventuellt Hornstulls Hemköp har ett större segment 

av kunder som vill ha ekologiskt och bryr sig mycket om var ifrån varan kommer och av vilka 

råvaror de är gjorda på, men även att tillverkningsprocessen varit bra och rättvis i alla leden av 

produktionen.   

 

6.3 Konklusion av kundintervjuer 

Den summerade uppfattningen man får från både butikinköparen såväl som slutkonsumenten 

är att de båda är nöjda med både kvalitén och priset på varorna. Att La Collina tycks uppnå sin 

ambition med att bry sig om sina kunder och att på bästa sätt vara behjälplig och flexibel. Man 

kan även se en korrelation mellan La Collinas självbild av att vilja framstå som en kvalitativ 

importör av italienska matvaror och att deras vilja att bygga långsiktiga och starka 

kundrelationer bekräftas. Det som är avvikande är att ICA:s inköpare ser fördelar med att ha 

enstaka produkter av lägre prisklass för att nå ut till flera kunder som eventuellt kommer börjar 

köpa deras varor av högre prisklass. Medan La Collina vill framstå som en aktör som enbart 

ska leverera varor med hög klass av kvalité, vilket enligt Thomas är viktigt för att upprätthålla 

varumärkets kvalitetsstämpel. Från konsumentperspektiv kan de tyckas vara intressant för La 

Collina att arbeta med nya sätt att paketera deras produkter, där smarta lösningar eller 

återanvända material som därmed också frambringar deras medvetenhet om hållbarhet ur ett 

miljöperspektiv. 
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7. ANALYS AV INTERVJUN MED LA COLLINA 

I detta avsnitt kommer jag att analysera mitt empiriska material med hjälp av de teoretiska 

begrepp och litteratur jag ovan presenterat. Här framkommer analys av La Collinas utsagor som 

besvaras via den frågeställning som jag utformat för att på bästa sätt nå insikt till 

forskningsfrågorna. Men även La Collinas sätt att arbeta på och hur det påverkas av sin 

geografiska position.  Jag kommer att kategorisera analyserna efter olika teman för att på ett 

mer överskådligt sätt förstå innehållet av analysen. De tematiseringar jag valt i avsnittet nedan 

bygger på gemensamma faktorer där jag avser att sammanfoga de material som har likartat 

innehåll och därför infaller till samma kategori. 

 

7.1 Kostnader, transporter och lagerlogistik 

Porters teorier om stordriftsfördelar stämmer överens med Thomas bild av verksamhetstänket 

där han som företagare försöker att aktivt sänka sina transportkostnader med hjälp av 

stordriftsfördelar. Delvis med att importera en större volym av produkter som gör att priserna 

går ner för att antalet transporter minskar. Dels försöker Thomas att förhandla med sina 

exportörer och transportörer om att få alla hans produkter från olika exportörer i samma last 

som gör att transporten kommer i en vända istället för fler, vilket effektiviserar arbetet i Sverige 

med att få varorna på plats i lagret i Stockholm. Detta är det ena ledet av transporten som inte 

riktigt går att förklara med hjälp av lokaliseringsteorier eller platsförhållanden då Thomas sa att 

han inte begränsar sin varuimport av produkterna beroende av var i landet han importerar ifrån. 

Däremot så väl på plats i Stockholm är det avgörande var verksamheten lokaliseras och vilka 

infrastrukturella transportnät som grenar ut från verksamhetens lager, vilket jag kommer att 

redovisa. 

 

7.2 Geografi, lokalisering och infrastruktur 

Platsen var man väljer att lokalisera sin verksamhet inom branschen av matvaror är oerhört 

viktig, där den mest inflytelserika faktorn är närhet till sina kunder. Närheten är viktig av flera 

skäl men det mest utgörande är de ekonomiska kostnaderna för transport av varor till kunderna. 

Inte bara produkterna utan som Thomas säger måste man hela tiden sköta om och träffa sina 

kunder vilket gör att man själv måste ta sig till de och byta information på plats. Detta gör att 

tidskostnaderna för den personal som är i fältet behövs göras så effektiv som möjligt för att 

intäkterna i slutändan ska bli lönsamma. Porter nämner att storleken på kundgruppen som 

företaget väljer att inrikta sig på avgör produktval och lokalisering i relation med valet av profil 

på kunden som företaget väljer att rikta sig mot. Eftersom kundgrupper kan komma att 

förändras mycket inom denna bransch är det därför också viktigt att man inte begränsar sin 

lokalisering till en stor kund utan att man med ett strategiskt val har goda förbindelser till olika 

platser utåt från sin verksamhet. Där motorvägar och utvecklad infrastruktur kommer att spela 

en mycket viktig roll. Detta gör också att man gärna försöker etablera sig i städer som har bra 

infrastruktur och förbindelser till andra platser, för att etablera sig i en mindre stad med dåliga 

förbindelser skulle dels begränsa den marknad man arbetar på och ifall marknadsläget förändras 
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blir det väldigt mycket svårare att för verksamheten att överleva. För att relatera avsnittet om 

kluster och företagarnas gynnsamhet av lokal närhet till sina konkurrenter så tycks kluster i La 

Collinas fall vara i motsatthet där man inte vill arbeta i samma miljö med konkurrenter men 

däremot med kunder. Så teorin tjänar samma syfte med anledning av närhet för enklare 

observation och utbyte med människor för att förbättra och hålla sig à jour med trender och 

kundbehov. Också för att hålla konkurrenter borta och enklare se ifall de försöker komma in på 

företagets mark. 

 

7.3 Personal och kompetens 

Porters begrepp om etableringshot och tröskelbarriärer för inträde på branscher gör sig väl 

synlig här. Importbranschen av matvaror kräver egentligen ingen formell utbildning eller 

spetskompetens och inte heller något avsevärt stort ekonomiskt kapital är inte heller nödvändigt 

för att få en verksamhet att starta. Därmed är inträdesbarriärerna till branschen låga och skapar 

ett konstant hot till existerande företag. Eftersom denna bransch också är väldigt bunden till sin 

verksamma plats, där exempelvis Stockholm som är en mycket attraktiv plats att lokalisera sig 

på gör att konkurrensen intensifieras väldigt mycket beroende på plats. Detta medför att priserna 

kommer att pressas lägre i dessa områden och då blir marginalerna för företaget inte lika stora. 

För nya företag att inta sig på dessa attraktiva marknadsplatser blir svårare och det kommer att 

kräva ett nischat val av produkter där dessa produkter företaget väljer inte bör konkurrerar med 

större företag då de har både stordriftsfördelar, disturbitonskanaler och högt strategiskt värde 

emot sig. Därför som Porter (1983) säger måste man vara väl medveten om vilka ens 

konkurrenter är och vad sin produkt kommer att konkurrera mot. Nya företag bör därmed 

försöka skapa produkter som inte riktar sig till samma marknad som de existerande företagen. 

De bör även försöka att ha ett blandat urval av produkter som gör att riskspridningen blir högre 

och minskar chanser för fluktuationer i verksamhetens intäktsflöde, för att i början ha en större 

chans att lyckas inom branschen. Att utbilda personalen som arbetar i fältet att lyckas bättre 

med försäljning och kundrelationer är bland det viktigaste för denna bransch. Personalen 

behöver vara kunnig inom produktutbudet och med att bygga relationer till nya kunder. Porters 

begrepp om omställningskostnader kommer väl tillhands här och i linje med det Thomas säger 

att det är svårt att hitta och att lyckas behålla personal. Omställningskostnader utgörs av att en 

nyanställd måste lära sig dels tjänsten och alla produkter som den kommer att arbeta med likväl 

som det tar tid att bygga upp en lönsamhet på nya platser tar det tid innan lönsamheten kommer 

från anställda även om det inte är i samma tidsperspektiv. La Collina har svårt att behålla sin 

personal och få den att vilja stanna och utvecklas. Detta i ett vidareled är en ekonomisk 

utmaning för La Collina och påverkar deras möjligheter för existens och utveckling. 

 

7.4 Produktsortiment, plats och kundpreferens  

Valet av produkter baserar sig dels på trender i samhället och på vissa geografiska platser som 

importören har sina kunder på. Dels beroende på vad kunder specifikt efterfrågar och vad 

importören tror på. Det är väldigt viktigt som Thomas säger och Porter (1983) redogör kring ett 

företags Image att de produkter man tar in förhåller sig inom den ram av kvalité som företaget 
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försöker representera. Import av en vara som inte håller den kvalité företagets image bygger på 

kommer att skada företaget och det tar lång tid att bygga upp ett förtroende för företaget. Det 

gör det kostsamt att göra ogenomtänkta beslut kring vilka produkter man importerar. Porter 

(1983) tar upp är omställningskostnader i detta fall är kostnader för omskolning av personal för 

de nya produkterna och lära sig de. En kostnad som gör att man inte så gärna vill allt för hastigt 

byta exportör av en viss vara utan hellre arbetar med de varor man har i sin portfölj. För att vid 

exempelvis mässor och i tid när exportörer och importörer träffas fysiskt få ett mer gediget 

utbyte och lärdom av produkter och kunderna.  Med Porters (1983) begrepp om substituthot 

och rivalitet kan man tydligare förstå förklaringar till varför företagen inom denna bransch 

måste nischa in sig på en specifik produkt för att kunna visa sig unik och bli intressant för 

kunder.  

 

Där en olivolja som man importerar lätt kan utkonkurreras med andra produkter och olivoljor 

från andra företag. Den geografiska kontexten är väldigt viktigt därav är första steget storlek på 

kundgrupp som kommer att sätta riktningen på var företaget vill skapa distributionskanaler ut 

från sin verksamhetsplats. Där högt strategiskt värde förklaras med den definierade 

kundgruppen och vilka produkter man tar in för att tillfredsställa sina kunder och stärka sin 

Image som företag. Trots att man vill tillfredsställa sina kunder med de produkter de vill ha så 

är denna bransch volatil vad gäller vilka produkter som är populära då de är väldigt 

säsongsbetonat och påverkas av trender.  Porters (1983) förklarar anledningar till varför man 

inte enbart kan satsa för mycket på en viss produktkategori där det dels gör att företaget blir 

ensidigt och bara kan sälja en vara. Vilket gör de mer beroende av att hitta kunder som vill köpa 

just den specifika produkten med ett blandat produkturval är de mer starka i både bredd av 

kunder och vilka priser de kan sätta. Där möjligheter att välja kunder blir större och därmed 

leverantörernas förhandlingsstyrka ökar. Detta återspeglar också vad Thomas själv säger om 

varför han inte vill ta in för mycket av vissa varor även om han vet att de är populära. Då 

trenderna ändras och det kan sluta med att han har ett lager av en produkt som inte längre är 

attraktiv som upptar lager plats och som inte går att sälja, åtminstone inte till ett lönsamt pris. 

Detta minskar också företagets påverkan av köparens förhandlingsstyrka, då en viss produkt 

som utsätts för konkurrens och prispressning inte stryper företagets inkomstkälla, eftersom den 

har flera produkter att om allokera sig till som går bättre just då.  

 

7.5 Konkurrens och samarbete 

Som redovisas av Thomas så är samarbeten inte förkommande i stort inom denna bransch utan 

kunskapsflöde och information går vertikalt inom La Collinas egna nätverk av partners. Porters 

(1983) stordriftsfördelar är tydligt en av de största faktorerna som denna bransch bygger sig 

stark på. Mindre företag kan göra besparingar av importen av varor ifall den har kontakt och 

samarbete med större företag som blir mer av ett sporadiskt samarbete än en del av branschen 

sätt att bygga nätverk av kollaborationer med varandra. Följderna av ett samarbete är delvis att 

mindre företag får mer marginaler att göra vinst på via de lägre kostnaderna de får ned med 

samarbete av transporteringen. De större företagen gör mindre vinster med denna affär i direkt 

avkastning men får en geografisk spridning av sina produkter som är image stärkande som gör 
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deras företag synligare på andra platser som får ett högt strategiskt värde. Detta skapar insikter 

om nya marknader och hur bra deras produkter går på dessa marknader. Då denna bransch är 

väldigt trendkänslig gör att insikten om kundernas preferenser blir avgörande. Detta är också 

något som företag delar med sig av ifall ett samarbete har uppstått mellan de och som kan 

användas för att hjälpa till med att se möjligheter i varandras produkter och marknader.  

 

7.6 Lokalisering av konkurrens och geografisk riskspridning av verksamhet 

Lokaliseringsfaktorerna i denna bransch är fundamentet för verksamhetens överlevnad och 

tillväxt. Att etablera sig på en infrastrukturellt utvecklad plats som grenar ut till andra städer är 

inte bara ett sätt att diversifiera sin verksamhet genom att bygga kundrelationer till olika städer 

utan också en kostnadsrelaterad faktor som avgör om verksamheten kommer att fungera då 

transporternas smidighet är avgörande. Genom en central etablering av verksamhetens lager 

gör att ett fler utgreningar till kunder och transportkostnaderna kommer minska med ett kortare 

avstånd. Företagets distributionskanaler är viktigt att upprätthålla och försvara för existerande 

kunder då prisfaktorer, rivalitet och substitutionshot är ett konstant hot mot både importörens 

företag och dess kunder. För att stärka sin resistens mot sina konkurrenter kan företaget dels 

arbeta med att inneha ett brett produktutbud som kunden kan välja mellan och gör den mer 

anpassbar för förändringar i köpbeteenden. Dels att kontinuerligt besöka och samtala med sina 

kunder för att tillgodose de och proaktivt kunna kommunicera med exportörer ifall det blir 

förändringar i produktefterfrågan. Förändrad konkurrens gör att företagen aktivt måste vara 

med och göra analyser inom branschen då nyutvecklingar av teknisk utrustning eller smartare 

sätt att arbeta på gör att dynamiken bland konkurrenter förändrats. Därmed deras attraktivitet 

hos sina kunder. Att vara alert och se förbättringar är därmed viktigt för att inte tappa kunder 

eller marknader.  

 

8. SLUTSATS 

De slutsatser jag drar från denna studie är att La Collina och importbranschen av matvaror är 

oerhört beroende av sin geografiska miljö där avstånd som består av kostnader i tid och pengar 

är de största faktorerna som avgör valet av etableringsplats. För att en plats ska vara intressant 

för företag inom denna bransch krävs en välutvecklad infrastruktur med bra kommunikationer 

till flera platser och motorvägar är kärnan inom transporteringen. Utbytet mellan konkurrenter 

är väldigt begränsat och sker mest som ett sätt att sänka utgifter med gemensam transportering 

av varor. Denna bransch är trendkänslig av valet av matvaror de importerar, vilket gör att en 

nära relation till sina kunder viktigt för att få information om vilka varor som efterfrågas och 

även för att minska riskerna att förlora sina kunder. En viktig aspekt är att man måste vara 

väldigt försiktig och medveten om vilka produkter man väljer att importera för att ett dåligt 

produktval får stora konsekvenser för företaget. Att ha ett blandat urval av produkter är viktigt 

också för att inte bli begränsad av en viss typ av marknad eller kund. Även för att få ett stabilare 

inkomstflöde som inte fluktuerar ifall något skulle hända med en viss produkt på marknaden 

eller med exportören. Trots digitalisering och teknisk utveckling är vissa branscher såsom 

import av matvaror väldigt beroende av vara på platsen fysiskt. Både för kommunikation med 
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kunder och med exportörer görs till stor del på plats.  Svårigheterna att hitta bra transportföretag 

och få varorna levererade till ett bra pris och att få de i tid framstod som en påfrestande utmaning 

att handskas med. Studiens resultat går i viss utsträckning att använda i andra sammanhang, där 

resultat om lokalisering med närhet till utvecklad infrastruktur, avstånd till kunder och 

samarbeten med konkurrenter för att hålla gemensamma kostnader nere går att skildra i andra 

sammanhang. Det finns mycket mer intressant efterforskning inom detta område som jag 

kommer att redovisa i nästa avsnitt, vilka ämnen jag under min undersökning stött på och tyckt 

vara intressanta att nämna, då de utgör ett viktigt element inom branschen.  

 

9. FRAMTIDA FORSKNINGSOMRÅDEN 

Det som jag vill poängtera och vad som jag anser vara av relevans att göra vidare forskning på 

inom detta område är hur importörens närhet till flygplats påverkar antalet besök för importören 

till exportören. I ett vidare stadie hur antalet besök påverkar importörens val av exportör. Ifall 

en starkare relation till en exportör gör att man arbetar mer tillsammans vilket eventuellt kan 

innebära att byten till andra exportörer blir färre. Ett annat uppseendeväckande ämne är hur en 

denna bransch ska arbeta med att behålla sin personal då en utmaning varit att personal lätt 

byter företag och tjänster. Att se hur vidareutbildning inom företaget och om produkterna kan 

stärka intresset att stanna kvar inom företaget. Ytterligare aspekter är hur man kan arbeta med 

en sorts marknadsföring av produkterna som riktar sig till kunderna på vissa platser. Där det 

framgick i det empiriska materialet att ekologiska produkter säljs mer på Södermalm 

exempelvis och där kunskap om kunders matvärderingar kan dra stor nytta till vilka platser och 

kunder man ska sälja varorna för att få högre intäkter. Att söka korrelation mellan vissa 

kundtyper och deras efterfrågan kopplat till den plats de bor på kan vara ett intressant ämne att 

forska vidare inom.  
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Intervjuer 

Romualdi, Thomas, 181214, VD La Collina AB. 

Scahaffert, Lillan, 190308, inköpsansvarig packade färskvaror ICA Kvantum Åkersberga. 

 

Blomkvist, AnnaKarina, 190309, butikskund Hemköp Hornstull Stockholm. 

Årsrapport 

Tillväxtverket (2018). Tillstånd och trender för regionaltillväxt 2018. Stockholm, 

Tillväxtverket. 

BILAGA 

Min intervjuguide jag utformat för att besvara forskningsfrågorna utgörs av frågor som dels är 

avsedda för att direkt få en förklaring till forskningsfrågorna såsom närhet till flygplats och 

relationen mellan kunder och exportörer.  Medan frågor som rör personal och anställda avser 

mer att få en helhetlig bild av branschens verklighet och utmaningar där den utgör en relevant 

insikt till ämnet. 

 

Intervjuguide 

 

Plats och lokalisering: 

• Varför ligger ert lager i Åkersberga och var planerar du att etablera nya lager och varför 

just där, och vad är det du kollar efter på den plats du väljer att lokalisera nya lager på 

och vad är det som är bra med det?  

• Är det viktigt att ha verksamheten nära en flygplats? 

 

 

Konkurrens: 

• Hur påverkar konkurrensen ert val och plats att vara verksam på? 

• Har du någon kontakt eller utbyter information eller samarbeten med dina konkurrenter? 

 

 

Kunder: 

•  Hur påverkar kunder valet av produkter ni importerar, skiljs produktvalet åt från olika 

platser och vilka faktorer är det som avgör dessa? 

 

Personal och anställda: 

• Är det enkelt att få tag på kompetent personal för verksamheten i Sverige? 

 

Kostnadsfaktorer: 

•  Vilka är kostnaderna i verksamheten som ni försöker aktivt att sänka? 
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