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Sammanfattning
Abstract

Titel: Hyperkonkurrens
en studie i tillverkningsindustrin

Författare: Simon Gustafsson
Nicholas Jansson

Handledare: Göran Alsén
Henrick Gyllberg

Problemställning: Enligt D'Aveni befinner sig 80 % av branscherna inom USA:s
tillverkningsindustri i hyperkonkurrens. Vi ser ingen tendens att
hyperkonkurrensens drivkrafter skulle ha mattas av sedan D'Aveni
myntade begreppet hyperkonkurrens 1994. Detta till trots finner vi lite
forskning inom området i Sverige. Därför vill vi ta reda på om
hyperkonkurrensen kan ses i Sverige och hur företagen som är utsatta
för den agerar ur ett strategiskt perspektiv.

Syfte: Vi vill undersöka hur företag som befinner sig i hyperkonkurrens
agerar ur ett strategiskt perspektiv, och söka förklaringar till deras
agerande.

Metod: Vi har studerat tre olika teorier för konkurrens, monopolistisk-,
resursbaserad- och hyperkonkurrens och olika syn på strategier som
används inom nämnda konkurrenssituationer. Den empiriska
undersökningen har bestått av tre intervjuer med personal på Wilden,
Cascades Djupafors och Tarkett. Därefter har vi analyserat vår empiri
med hjälp av teorin för att dra slutsatser om företagens agerande.

Slutsats: Utifrån våra kontroller kunde vi göra bedömningen att
hyperkonkurrens verkligen existerar i Sverige. Vi fann att företagen
använde sig av några, men inte alla sju essen som D’Aveni
rekommenderar att företag i hyperkonkurrerande miljö skall använda
sig av.  Undersökningen gav inget stöd för att något av företagen
använde sig av det sjätte esset, signalering av strategisk avsikt.
Undersökningen visar också att företag arbetar med långsiktig
strategisk planering, vilket av undersökningsresultatet att döma verkar
viktigt, trots att D’Aveni menar att det är meningslöst.

Nyckelord: Hyperkonkurrens, konkurrens, strategi, D’Aveni
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Abstract

Title: Hypercompetition
A study in the manufacturing industry

Authors: Simon Gustafsson
Nicholas Jansson

Problem: According to D’Aveni, 80 % of the industries inside the
manufacturing industry in the U.S. are exposed to hypercompetition.
Though this number probably will continue to rise we hardly find any
research about hypercompetition in Sweden. Therefore, we want to
find out if hypercompetition can be seen in Sweden and how
companies that are exposed to hypercompetition act from a strategic
point of view.

Purpose: To study how companies that are exposed to hypercompetition act
from a strategic point of view and to understand why they act in the
way they do.

Method: We have studied three different types of competition, monopolistic
competition, resource based competition and hypercompetition.
Further, we have studied different perspectives of strategy that can be
applied within these different types of competitions. The empirical
study consists on three interviews with people from Wilden, Cascades
Djupafors and Tarkett. Finally, we have analyzed our empirical data
by comparing it to our theoretical studies to draw conclusions about
company behaviour.

Conclusions: According to our study we found evidence that hypercompetition
exists in Sweden. Further, we found that the companies used some,
but not all, of the 7S’s that D’Aveni recommend to businesses to use
if they are exposed to hypercompetition. In our study we found no
evidence, or even a hint, that the companies used the sixth ace,
signalling strategic intent. Another result that our study shows is that
companies that are exposed to hypercompetition work with long term
strategies and analyzing of their surrounding context successfully.
This result is contrary to D’Avenis theory.

Keywords: Hypercompetition, competition, strategy, D’Aveni
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1 En strategisk överblick
Begreppet strategi är mångfasetterat. Inte nog med att det är omöjligt att finna en definition som
är allmänt accepterad (Roos, Krogh, Roos, 1998 - i fortsättningen skriver vi endast Roos, et. al.,
1998 för att förenkla läsningen), förståelsen för strategier påverkas därutöver av
forskningsresultat inom ämnesområden som står vid sidan om företagsekonomin, t.ex.
naturvetenskap, historia och matematik (Mintzberg, Ahlstrand, Lampel, 1998b - i fortsättningen
skriver vi endast Mintzberg, et al., 1998b). Denna uppsats diskuterar strategibegreppet ur ett
företagsekonomiskt perspektiv och en första anblick på forskningen inom området ger oss en stor
kunskapsmassa att försöka få grepp om. Ur denna finner vi bidrag från författare som ofta
återkommer som referenser i litteraturen. Forskningen är till synes oerhört influerad av
amerikanska författare som Michael Porter, Henry Mintzberg, D. Miller, J.B. Barney, H.I.
Ansoff, Alfred D. Chandler och Philip Selznick.

1.1 Mintzbergs strategiska skolor

Henry Mintzbergs et al. bok Strategy Safari (1998b) erbjuder läsaren en mycket grundlig
orientering i det strategiska området. De menar att ett företags strategi måste betraktas ur flera
olika perspektiv för vi ska kunna skapa en meningsfull bild av den. En liknelse som används i
berörd bok är John Godfrey Saxes gamla berättelse "The Blind Men and the Elephant" där sex
blinda män tar på en elefant och därefter förklarar hur den ser ut. Varje person tar på olika ställen
och får olika uppfattningar om hur elefanten ser ut. Inget av perspektiven allena är tillräckligt för
att skapa en korrekt helhetsbild av elefanten. Mintzberg et. al. (1998b) anser att det är omöjligt att
få en perfekt bild över en strategi, det enda vi kan göra är att försöka förstå så mycket som
möjligt. Han erbjuder läsaren tio perspektiv, eller skolor, som var och en på sitt sätt hjälper oss att
öka vår förståelse. Skolorna kategoriseras i tre preskriptiva skolor och sex deskriptiva. Den tionde
och sista skolan är en blandning av de övriga och benämns som konfigurationskolan (Ibid.).

De preskriptiva skolorna fokuserar på strategiernas innehåll medan de deskriptiva snarare är
koncentrerade på hur strategierna kommer till. Med nedanstående tabell försöker vi på ett
kortfattat och enkelt sätt visa de olika skolornas främsta kännetecken:
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Tabell 1: Mintzbergs strategiska skolor

Preskriptiva
skolor

Kännetecken:
strategi som...

Deskriptiva
skolor

Kännetecken:
strategi som...

Design ...tanke/idé - informell design Entreprenör ...visionär process.
Planering ...formell och systematisk process. Kognitiv ...som mental process.
Positionering ...analytisk process Lärande ...som framväxande process.

Kultur ...som kollektiv process.
Makt ...som förhandlingsprocess.
Omgivning ...som reaktiv process.

"Strategi enbart som avsiktlig process medför
inget lärande."

"Strategi som enbart uppdykande process
medför ingen kontroll."

Citaten längst ned i tabellen visar på extremfall som knappast existerar i verkligheten, men de är
ändå tankeväckande och bidrar till en ökad förståelse för strategibegreppet. Med det i tankarna
kan vi lättare förstå strategens situation i en organisation, också med följande tankeexperiment:

Vad strategen måste är att vara funktionell och samtidigt hålla tio perspektiv i huvudet, som även
skall förenas. Försök tänka två olikartade tankar och samtidigt vara funktionell (Ibid.).

Bilden nedan är ett försök att åskådliggöra de olika skolorna i ett diagram. Det visar förhållanden
mellan interna processer på x-axeln och graden av omgivningens kontrollerbarhet på y-axeln.
Visserligen är inte bilden direkt hämtad från Mintzberg et al. (1998b), men det är en snarlik
kopia. De olika skolorna diskuteras ytterligare i kapitel tre.

Källa: 1000ventures.com

Figur 1: Mintzbergs strategiskolor
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1.2 Strategiforskningen, en kort resumé

Forskningen om strategier tog fart i början av 1960-talet (Mintzberg et al., 1998b), vilket också
kan konstateras med tanke på att vi endast kan finna ett fåtal tidigare refererade verk i ämnet.
Under denna period var det först och främst de preskriptiva strategierna som tog form (Ibid.). Ett
mycket viktigt bidrag i detta sammanhang är Michael Porters bok Competitive Strategy som kom
ut 1980. Han fokuserar på hur ett företag skall hitta önskvärda positioner på marknaden, en
position som kan försvaras mot konkurrenter (Ibid.).

I slutet av 1960-talet började forskare även intressera sig för deskriptiva strategier (Ibid.).
Forskningen tog fart i mitten av 1970-talet och koncentrerades då på kulturer, entreprenörsanda
och omgivningens betydelse. Även strategier betraktade som mentala processer tog form, vilka
har nära band till psykologin.

Om forskningen om strategier tog fart vid denna tid verkar det som om en rejäl inbromsning ägde
rum under 1990-talet. Efter Strategy Safari (Ibid.) har det varit svårt att tillföra nya tankebanor
inom strategiforskningen eftersom den ger en så pass nyanserad och omfattande genomgång.

1.3 Hyperkonkurrensens intåg

Vad som har inneburit ett intressant tillskott i den strategiska litteraturen är Richard D'Avenis
idéer om att traditionella strategiska begrepp inte är anpassade efter den verklighet som råder
idag (D'Aveni, 1994). Han är starkt kritisk till strategiska begrepp som SWOT-analys, bestående
konkurrensfördelar, långsiktig planering, anpassning, inträdeshinder m.m. eftersom dessa "faller
samman när dynamiken i konkurrensen beaktas" (D'Aveni, 1994, s 12).

Företag har under de senaste decennierna fått anpassa sig efter ständigt föränderliga förhållanden,
den revolutionerande tekniska utvecklingen som ett tydligt exempel (Ibid.). Som följd av den
tekniska utvecklingen blev globaliseringen ett välkänt begrepp med ökat konkurrenstryck och
avregleringar som följd (Ibid.). Med globalisering menar vi, precis som Fregert & Jonung (2005),
en ökad rörlighet över nationsgränser för arbetskraft, varor, tjänster och kapital. Vidare har
mångåriga nationella oligopol försvagats under 1980- och 1990-talen, samtidigt som
inträdeshindren på olika marknader har sjunkit (Ibid.). Det är mot denna bakgrund som D'Aveni
har myntat begreppet hyperkonkurrens, en ny miljö där en ny typ av konkurrens har vuxit fram.

D'Avenis definition på hyperkonkurrens är:

"Hyper competition is characterized by intense and rapid competitive moves, in which
competitors must move quickly to build [new] advantages and erode the advantages of their
rivals" (D'Aveni & Thomas, 2004, s 3).

Hyperkonkurrens är alltså ett tillstånd i en bransch där miljön är turbulent och där företag flyttar
sig från den ena positionen till den andra, inte bara för att uppnå egna konkurrensfördelar utan
även för att urholka andras. Detta är enligt D'Aveni (1994) ett resultat av att det i denna miljö är
omöjligt att uppnå bestående konkurrensfördelar. Istället måste företag hela tiden skapa



10

temporära konkurrensfördelar som tillsammans kan ge längre perioder av hög avkastning. Detta
görs bl.a. genom att företagen stör sina konkurrenter på olika sätt.

Vidare är det nödvändigt att informera om att D'Aveni mäter hyperkonkurrensens vara eller icke-
vara med hjälp av olika etablerade hypoteser, närmare bestämt åtta i antal. De matematiska
formlerna för dessa, (och för resursbaserad samt monopolistisk konkurrens), har vi inte fördjupat
oss i. Dessa matematiska definitioner och diskussioner presenterades inte förrän 2004, alltså tio
år efter det att D’Aveni myntade begreppet hyperkonkurrens. Med hänsyn taget till att D’Aveni
baserat tidigare forskning utan fastställda formler anser vi att vi kan basera vår undersökning dels
på D'Avenis & Thomas (2004) påvisade resultat (se rubriken 1.4) och dels egna mätningar i
kapitel två, om hyperkonkurrensen kan ses i Sverige.

1.4 Olika typer av konkurrens

I en undersökning som sträcker sig från 1950–2002 påvisas att 80 % av branscherna inom
tillverkningsindustrin i USA kan anses befinna sig i hyperkonkurrens (D’Aveni & Thomas,
2004). Övriga 20 % fördelar D'Aveni på två typer av konkurrens som har en mer etablerad
ställning i litteraturen, nämligen monopolistisk och resursbaserad (Ibid.). En mer utförlig
diskussion om konkurrensbegreppet presenteras i kapitel tre.

1.4.1 Monopolistisk konkurrens

J.S. Bain diskuterade oligopolistisk konkurrens redan 1959, men den benämns numera som
monopolistisk eller klassisk konkurrens (Ibid.) (vår översättning). Konkurrensfördelarna
företagen emellan är små i denna form av konkurrens (D'Aveni & Thomas, 2004). Den
kännetecknas av att företagen i branschen har möjlighet att hålla priserna högre än
marginalkostnaden medan nya företag inte kan komma in på marknaden och tjäna pengar
(Perloff, 2004).

Företagen har således en viss monopolkaraktär och kan till viss del bestämma priserna. Detta gör
att ett visst företag kan höja sina priser utan att tappa sina kunder, eftersom kunderna ändå vill ha
just det företagets produkter. Orsaken till det är att produkterna stämmer väl överens med just den
personens krav, även om det finns andra liknande företag i samma bransch. Exempel på
monopolistiska branscher är läskproducenter och restauranger.

Marknadsformen skiljer sig således från perfekt konkurrens, där kunden går till ett annat företag
om det tidigare företaget höjer sina priser. Perfekt konkurrens kännetecknas av att inget företag är
stort nog på en marknad för att kunna påverka marknadspriset. Företag säljer identiska produkter,
alla köpare har fullständig information om pris och kvalitet, transaktionskostnaderna är låga,
d.v.s. det är billigt för säljare och köpare att sluta ett avtal (Perloff, 2004).

1.4.2 Resursbaserad konkurrens

Utgångspunkterna i teorin är att företag skall fokusera på sina egna resurser istället för att
koncentrera sig på den externa miljön (Mintzberg et al., 1998b). Resurser definieras enligt
Barney som alla tillgångar, förmågor, organisatoriska processer, information, kunskap etc. som
kontrolleras av en organisation (Ibid.).
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Enligt Barney (1991) bygger den resursbaserade teorin på två grundläggande antaganden;

• företag är olika och besitter en varierande sammansättning av resurser,

• resurser är stabila över tid

Att en konkurrensfördel är stabil över tid innebär inte att den är varaktig för evigt (Ibid.). Snarare
är det så att en varaktig konkurrensfördel inte konkurreras bort genom andra företags
imiteringsförsök.

Barney menar att en företagsledning måste identifiera och utveckla de strategiskt viktiga
resurserna i företaget för att sedan kunna uppnå bestående konkurrensfördelar (Mintzberg et al.,
1998b). Dock måste resurserna, enligt Barney, uppfylla fyra kriterier (Ibid.), de måste vara:

• värdefulla: resursen måste ha egenskapen att förbättra företagets effektivitet eller
produktivitet,

• sällsynta: en (värdefull) resurs som även andra konkurrenter har i sin ägo kan inte ge
bestående konkurrensfördelar,

• icke imiterbara: t.ex. en butiks geografiska placering eller en skådespelares utstrålning,

• omöjliga för konkurrenter att substituera.

Den resursbaserade teorin pekar på att en resurs kan tappa sin unikhet om företag lämnar ut för
mycket information om denna. Därmed förloras konkurrensfördelen. Det kan man tolka som att
ett företag bör vara mycket restriktiva i sin informationsspridning, om de resurser som är unika -
t.ex. humankapital. En bransch som vi anser tillhör den resursbaserade konkurrens är
läkemedelsbranschen.

1.5 Exempel på hyperkonkurrens

Ett företag som utvecklar en ny produkt kan inte räkna med att konkurrensfördelen blir bestående
eftersom konkurrenterna, mycket p.g.a. det utvecklade informationssamhället, har stora
möjligheter att snabbt komma över konkurrenshemligheter (D’Aveni, 1994). Ett exempel på detta
är mobiltelefonmarknaden där nya tekniska funktioner dyker upp kontinuerligt.
Utvecklingstakten har ökat och produktlivscyklerna har således förkortats (Edenhammar & Hägg,
1997). En ny funktion eller produkt är alltså endast en konkurrensfördel fram till dess att
konkurrenterna imiterat den, vilket enligt D’Aveni (1994) går oerhört snabbt i dagens
högteknologiska värld.

1.6 Kritiska röster för och emot hyperkonkurrens

Porter anser att hyperkonkurrens kan beskrivas som ett självförvållat sår och avfärdar det som en
form av perfekt konkurrens som skall undvikas (D'Aveni, Thomas, 2004). I en sådan miljö är det
enkelt för nya företag att ta sig in på marknaden men det är omöjligt att göra stora vinster.
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D’Aveni (1994) kontrar dock med att hävda att perfekt konkurrens bara är en kort paus i
hyperkonkurrensen.

McNamara et al. (2003) anser att det i bästa fall finns empiriskt stöd för att hyperkonkurrens
kommer och går i perioder och att berörd statistisk data endast härrör från mätperioder mellan
1980- och tidigt 1990-tal, vilket gör att den uppmätta turbulenta miljön kan vara en slump (Ibid.).
Vi har svårt att värdera denna kritik, men till D'Avenis & Thomas (2004) försvar kan hävdas att
deras senaste undersökning baserar sig på data från perioden 1950-2002, se bild nedan, och som
visar de olika konkurrenssituationernas utveckling under denna period. Enligt vår uppfattning är
det mer intressant när McNamara et al. (2003) refererar till Mintzberg, som påpekar att turbulens
tycks vara ett tillstånd - inte i omgivningen utanför - utan snarare i oss själva. Han menar att
människan alltid har uppfattat "nuet" som turbulent och "dået" som stabilt. Människan ser vad
människan vill se.

I motsats till ovanstående kritiker finner Wiggins & Ruefli att mycket få företag besitter
överlägsna fördelar. De menar också att konkurrensfördelar inte bara är mycket svåra att behålla,
de är nästan omöjliga att finna (D'Aveni, 2004).

L.G. Thomas menar att det inträffade ett skifte till hyperkonkurrens under 1980- och 1990-talen,
vilket bl.a. förklaras av "innovationskrig" mellan företagen (Ibid.).

Källa: D'Aveni & Thomas, 2004

Figur 2: Beräknade konkurrenstyper i % av tillverkningsindustrin
i USA (alla branscher), årtal.
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1.6.1 Att möta hyperkonkurrens

Utifrån ovanstående resonemang dyker en för oss oundviklig frågeställning upp: hur skall företag
agera i en miljö där hyperkonkurrens råder? D’Aveni (1995) argumenterar för att tiden är förbi då
långsiktiga konkurrensfördelar kunde uppnås och rationella beslutsprocesser kunde leda till
meningsfulla resultat. För att konkurrera på marknader där hyperkonkurrens råder måste
företagen istället arbeta efter sju strategier, vilka D'Aveni (1995) benämner som sju ess:

1. Överlägsen tillfredställelse av intressenter

2. Strategisk spådom

3. Positionering för snabbhet

4. Positionering för överraskning

5. Ändring av spelregler

6. Signalering

7. Samtida eller sekventiella strategiska utfall

Vi har tyvärr inte funnit att D'Aveni vid något tillfälle definierat begreppet strategi. Av de
nämnda sju olika strategierna att döma finner vi det rimligt att anta att strategin enligt D'Aveni
definieras av vad organisationen faktiskt gör (Lorsch 1986) eller i en mer förtydligande
definition; "mönstret i en ström av beslut och handlingar" (Mintzberg, 1988). En annan i
litteraturen flitigt använd definition är Porters (1985), (kursiveringen i citatet är vår):

"Competitive strategy aims to establish a profitable and sustainable position against the
forces that determine industry competition" (Porter, 1985, s 1).

Som en konsekvens av att D'Aveni menar att bestående (sustainable) konkurrensfördelar inte är
möjliga att uppnå i hyperkonkurrens, utesluter vi Porters populära definition.

1.7 Svensk forskning om hyperkonkurrens - en bristvara

Trots att forskningen om hyperkonkurrens lett till att begreppet blivit allmänt accepterat och
flitigt använt i internationella forskningsartiklar, har vi träffat på ett mycket begränsat antal
undersökningar i Sverige i ämnet. Jensen et al. (2005) behandlar SAS återhämtningsförsök inom
flygbranschen (som anses vara utsatt för hyperkonkurrens) men någon närmare diskussion om
hyperkonkurrens presenteras inte. En mer genomgående diskussion presenterar Svärd &
Tränefors (2001) där de konstaterar att hyperkonkurrens kan appliceras på den svenska
finansmarknaden. Att svenska forskare verkar ovilliga att studera hyperkonkurrensen är svårt att
förklara. Som nämndes i tidigare avsnitt anser Porter att hyperkonkurrens är en form av perfekt
konkurrens (betänk finansmarknadens värdepappershandel som varor i en sådan konkurrens).
Detta skulle möjligen kunna förklara oviljan att studera hyperkonkurrensen, då det torde vara
svårt att tillföra något nytt till begreppet perfekt konkurrens. Däremot förklarar det inte varför
utländska forskare, i synnerhet amerikanska, ändå finner hyperkonkurrensen som ett intressant
forskningsområde.
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1.7.1 Hyperkonkurrensens drivkrafter ur ett historiskt och framtidsinriktat perspektiv

Den bristfälliga forskningen angående hyperkonkurrensen i Sverige gör ämnet intressant att
undersöka. Även det faktum att det under de tio senaste åren har hänt mycket som torde ha ökat
graden av hyperkonkurrens ökar ämnets relevans. Exempel på det är informationsteknologins
framsteg, World Wide Web (www) introducerades så sent som 1993 (Bandyo-padhyay, 2000)
och att Sveriges första e-handelsbutik startade så sent som 1997, två år efter premiären i USA
(Ahlberg, 1998-2006). Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen (EU) 1995 har vidare
inneburit avregleringar och ökad globalisering då handelshinder rivits (SOU 2005:4).

Ur ett mer framtidsinriktat perspektiv finner vi inte heller några tecken på att hyperkonkurrensens
bakomliggande drivkrafter verkar avta i styrka. Tvärtom, vi finner ingen forskning som påvisar
att den tekniska utvecklingen har mattats av. Visserligen har vi ägnat begränsat med tid till att
söka efter sådan forskning, men det torde vara ett rimligt antagande att utvecklingen fortsätter i
snabb takt. Inte heller finner vi stöd för att globaliseringen kommer att avta, snarare är det så att
handelshindren inom världshandeln kommer att minska i styrka. Enligt Dohamandatet, som är
förhandlingar inom ramen för World Trade Organization (WTO), skall förhandlingarna om icke-
jordbruksprodukter leda till reducerade eller eliminerade tullar, inklusive en reducering eller
eliminering av tulltoppar, höga tullar och tulleskalering, samt förbättrade villkor för
tjänstehandeln och förenklade handelsprocedurer (Näringsutskottets betänkande 2005/06:NU7).

1.7.2 Frågeställningar inför syfte

Kan vi först och främst konstatera att hyperkonkurrensen existerar i Sverige? Arbetar företag,
medvetet eller omedvetet, efter ett frekvent sökande efter nya positioner och temporära
konkurrensfördelar, eller är sökandet mer inriktat på att söka bestående dito? Kan vi se tecken på
om svenska företag följer D'Avenis sju rekommenderade strategier? Oavsett svar på ovanstående
frågeställningar, hur kan vi förklara företagens strategiska agerande i hyperkonkurrens?

1.8 Syfte

Hur agerar företag som befinner sig i hyperkonkurrens strategiskt, och hur kan vi förstå det?

1.9 Avgränsning

Vi studerar hur företag inom tillverkningsindustrin agerar i hyperkonkurrens. Eftersom D'Aveni
& Thomas (2004) har konstaterat en stor utbreddhet av hyperkonkurrens i tillverkningsindustrin i
USA väljer vi att undersöka densamma i Sverige.
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2 Undersökningens upplägg
Då vi avser undersöka hur företag som verkar i hyperkonkurrens arbetar strategiskt finner vi det
lämpligt att gå på djupet för att finna detaljer och nyanser (Jacobsen, 2000). Det gör vi bäst
genom att koncentrera oss på få undersökningsenheter (Ibid.) och genom att ha öppna intervjuer
med personer som har god kännedom om strategiarbetet i olika företag. Alternativet, d.v.s. en
enkätundersökning, skulle i detta avseende inte bidra med önskvärd detaljrikedom och
uttömmande svar eftersom svarsalternativen i stor omfattning måste bestämmas i förväg (Ibid.).
Det ger enligt vår uppfattning heller inget utrymme för en djupare förståelse.

2.1 En värld av tolkningar

Med tanke på alla definitioner som finns för begreppet strategi insåg vi tidigt att det skulle bli
svårt genomföra intervjuer inom ämnesområdet. Det är ju en förutsättning att vi frågar om samma
saker som våra intervjuobjekt svarar på. De två möjliga alternativen att genomföra intervjuer på
är att antingen ge intervjuobjekten svarsalternativ och försöka leda dem i ”rätt” riktning om de
svarar på ett sätt som vi inte förutsett. På detta sätt skulle vi snabbt och enkelt kunnat placera
företagen i olika fack beroende på hur de svarat. Det andra alternativet är att ställa öppnare frågor
och låta intervjuobjekten svara precis som de ville, utan att försöka påverka och styra dem i vår
avsedda riktning. (Alsén, 2006) menar att vi får bättre trovärdighet för vår empiri om
respondenterna får svara och föra konversationer med sina egna ord. Risken finns annars att de
väljer svarsalternativen mer eller mindre på måfå, i händelse av att de inte anser att alternativen
stämmer väl överens med deras egen uppfattning eller om de inte förstår alternativen.

Med hänsyn till ovanstående diskussion valde vi att använda oss av öppna frågor och låta
intervjuobjekten svara på det sätt som de behagade. Sedan blir det upp till oss att försöka förstå
och tolka så mycket som möjligt av deras sätt att tänka. Därmed är det våra subjektiva tolkningar
som blir avgörande för undersökningen (Jacobsen, 2000). Våra tolkningar bygger självklart på
våra egna erfarenheter och föreställningar, men genom att redovisa hur vi går tillväga för att tolka
respondenternas svar är det senare öppet för läsaren att värdera detta.

2.2 Val av undersökningsenheter inom tillverkningsindustrin

Vi gör antagandet att företag med många anställda har en mer personalmässig grund för att arbeta
explicit med strategi, varför vi väljer bort de små tillverkningsföretagen. Det finns ingen allmänt
vedertagen gräns för hur många anställda som krävs i detta avseende, men vi drar gränsen vid
49,5 anställda, vilket f.ö. är EU:s definition för gränsen mellan små och medelstora företag
(Europeiska gemenskapernas officiella tidning, 2003).

Vad som har varit angeläget för oss är att undersöka olika branscher inom tillverkningsindustrin.
Det ger oss fler nyanser och bidrar till en djupare förståelse och därmed bättre möjligheter för oss
att kunna se intressanta samband eller skillnader i företags strategiska arbete, vilket ger intern
giltighet till undersökningen. Vi upptäckte tidigt att företag har begränsade möjligheter att låta sig
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intervjuas av oss. Orsakerna till det varierade, men det gav oss slutligen en slumpmässig trojka av
positivt inställda företag som visade stort intresse för att hjälpa oss med vår undersökning.
Slumpmässigheten i urvalet är för vårt vidkommande inget problem eftersom vi inte avser
generalisera våra resultat över hela branscher. Vi såg däremot till att de undersökta företagen var
verksamma i olika branscher. Vår avsikt från början var att undersöka fler företag, men tyvärr var
vi tvungna att ge upp den tanken eftersom tidsfaktorn började spela en betydande roll. Det
innebär förstås att undersökningen har en brist som skulle ha kunnat undvikas genom bättre
planering.

Utvalda företag

Tabell 2: Beskrivning av utvalda företag i undersökningen

Wilden AB Cascades Djupafors Tarkett AB
Bransch Formsprutning av plast Kartongtillverkning Tillverkning av

homogena plastgolv
Antal anställda ca 70 ca 150 ca 650
Antal anställda i
koncern

ca 2000 ca 14000 ca 7000

Ägarstruktur Svenskägt, men ingår i
tyskägd koncern.

Ingår i den
kanadensiska
koncernen Cascades

Ägs av Tarkett
Internationell AB,
som i sin tur ägs av
Tarkett SA i
Frankrike.
(www.ad.se, 2006-
05-23)

Tillverknings-
länder

Tillverkning i sex
europeiska länder, samt i
Kina, USA och Förenade
Arabemiraten.
(www.wilden.com,
2006-05-26)

Tillverkning i tre
europeiska länder, samt
Nordamerika. (JS
Gruppen, 2006)

Har tillverkning i 16
europeiska länder och
tio utomeuropeiska.
(www.tarkett.com,
2006-05-26)

Wilden tillverkar plastföremål till exempelvis medicinsk utrustning, kosmetik, bil- och
kommunikationsindustrin. Vi intervjuade Ebbe Toresson, ekonomichef sedan sju år och ingår i
företagets ledningsgrupp.

Cascades Djupafors tillverkar olika typer av kartonger, bl.a. för förpackning av mat, leksaker,
mediciner etc. På Cascades Djupafors intervjuades Björn Sandberg, VD sedan drygt fyra år
tillbaka.

Tarkett i Ronneby tillverkar enbart homogena plastgolv. Golven säljs främst till stora fabriker,
sjukhus och skolor, men även till tåg och bussar. Ekonomichef Maria Strand intervjuades. Hon
har haft sin befattning sedan ett och ett halvt år tillbaka och ingår även i företagets ledningsgrupp.
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Gemensamt för ovanstående företag är att de bedriver produktion i Ronneby kommun och är
egna affärsenheter som ingår i större koncerner. Vi undersöker den berörda affärsenhetens
strategiska arbete, men de är olika grad påverkade av berörda koncernstrategier. Detta innebär en
svaghet i vår undersökning eftersom det förekommer att en affärsenhet upplever begränsad
konkurrens eftersom de erhåller många beställningar från huvudkontoret i Tyskland. Det innebär
att de kan exportera produkter utan att behöva konkurrera om beställningarna. Konkurrensen kan
således vara mycket hård på den internationella marknaden medan affärsenheten i Sverige
upplever en annan verklighet.

2.3 Prövning om företagen är utsatta för hyperkonkurrens eller
resursbaserad konkurrens

För att uppsatsen skall bli meningsfull måste vi ta reda på om företagen som vi studerar verkligen
befinner sig i hyperkonkurrens. Vi använder tre tester; Grants modell, D'Avenis definition samt
Ansoffs turbulensmodell. För säkerhets skull gör vi även ett test för resursbaserad konkurrens
med hjälp av Barneys kriterier.

2.3.1 Kontroll av konkurrensintensitet: Grants modell

Jensen et al. (2005) försäkrade sig om att SAS befann sig i hyperkonkurrens genom att analysera
konkurrensintensiteten enligt Grants modell genom att titta på de fyra faktorerna koncentration,
diversifiering, överkapacitet och utträdesbarriärer, samt kostnadsstruktur. Vi använder samma
modell.

Koncentration innebär att vi studerar antalet konkurrenter på undersökningsföretagens respektive
marknader. Både Tarkett och Cascades Djupafors upplever hård konkurrens, dessutom anser båda
att den blir hårdare p.g.a. globaliseringen, vilket har medfört konkurrens från låglöneländer. Även
Wilden agerar i hård konkurrens där övervinster inte kan göras, istället tar företaget förlustprojekt
för att skapa relationer till sina kunder. Trots att Wilden måste erbjuda underpriser för att säkra
kundkontakt menar Ebbe Toresson att de inte märker av konkurrensen i branschen nämnvärt.
Detta har dock sin naturliga förklaring i det faktum att merparten av försäljningen sker från
huvudkontoret vilket medför att affärsenheten inte behöver tävla med konkurrenter om
beställningar i samma utsträckning som övriga företag i undersökningen.

Diversifieringsfaktorn innebär att ju högre likhet det är mellan konkurrenterna, desto lägre bör
priserna vara. Cascades Djupafors berättade om hur nya produkter och innovationer relativt
snabbt imiterades inom branschen vilket har lett till ett priskrig då kunderna inte uppfattar någon
större skillnad företagen emellan. Wilden är en i hög grad nischad affärsenhet som endast arbetar
med stora projekt som inte kräver särskilt många omställningar inom produktionen. De har också
renrumstillverkning för medicinsk utrustning vilket de flesta av konkurrenterna inte har kapital
till att skaffa. Trots det har de ändå en stor huvudkonkurrent vars produkter, av kunderna,
uppfattas vara av ungefär samma kvalitet. Därför måste Wilden, den relativt blygsamma
konkurrensen till trots, erbjuda låga priser med små marginaler för att kunna konkurrera. För
Tarkett ser marknaden lite annorlunda ut. Deras största konkurrenter tillverkar lågprisprodukter
och de har inte några stora konkurrenter som angriper deras kvalitetsfördel. Tarkett försöker
ständigt utveckla nya produktegenskaper, som konkurrenterna i sin tur imiterar, vilket medför att
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Tarkett kan ta ut högre priser än sina konkurrenter så länge de är ensamma om
produktegenskaperna. När konkurrenter sedan imiterat Tarketts produkter sänker Tarkett sina
priser.

Överkapacitet och utträdesbarriärer innebär att företagen försöker undkomma outnyttjad
kapacitet genom att sänka sina priser. På denna punkt har vi inte fått fram någon information
förutom från Cascades Djupafors som berättade att det idag finns överkapacitet i branschen,
vilket är en förklaring till det rådande priskriget på marknaden.

Kostnadsstrukturen behandlar förhållandet mellan fasta och rörliga kostnader. Grant menar att då
de fasta kostnaderna är relativt höga söker företag uppnå skalfördelar vilket leder till högre
konkurrens. Cascades Djupafors och Wilden arbetar med små marginaler och stora volymer för
att kunna konkurrera på sina respektive marknader. Wilden uppnår höga volymer genom att de
endast arbetar med långa serier och Cascades Djupafors genom korta serier och snabba
omställningar för att hela tiden kunna hålla produktionen igång. Tarkett har lyckats undvika detta
tillstånd genom att hålla sig på en högre kvalitetsnivå än sina huvudsakliga konkurrenter.

Utifrån Grants modell råder det inget tvivel om att Cascades Djupafors är ett företag utsatt för
hög konkurrensintensitet. Även Wilden verkar vara hårt utsatt även om företaget på
affärsenhetsnivå inte upplever situationen som sådan. Tarkett verkar dock inte ha lika hög
konkurrensintensitet p.g.a. att de är differentierade gentemot sina huvudkonkurrenter.

2.3.2 Kontroll efter D’Avenis definition av hyperkonkurrens

För att vidare undersöka företagens konkurrenssituation väljer vi att jämföra empirin med
D’Avenis definition för att se om vi kan finna något samband där. Enligt D’Aveni karaktäriseras
hyperkonkurrens genom intensiva och snabba utfall gentemot vilka konkurrenterna snabbt måste
bygga nya fördelar och neutralisera konkurrenternas fördelar.

Wilden har en fördel som dess konkurrenter inte lyckats neutralisera och det är deras starka
kapitaltillgång som tillåter dem att ta riskabla och olönsamma projekt för att hålla konkurrenterna
borta. De har även gjort en lyckad satsning på renrumstillverkning och neutraliserat
konkurrentens starka ställning där.

Tarkett försöker ständigt söka nya konkurrensfördelar för att förhindra konkurrenterna från att
konkurrera med enbart låga priser. Då konkurrenterna imiterar Tarketts innovationer svarar
Tarkett genom att dels presentera nya innovationer men också genom att sänka sina priser för att
neutralisera sina konkurrenters innovationer.

Cascades Djupafors konkurrerar på en marknad där konkurrensen främst rör kvalitet och pris,
men nu står de inför en miljösatsning som de hoppas kunna vinna konkurrensfördelar med. Då
konkurrensen tidigare varit begränsad till kvalitet och pris finner vi inte lika starkt argument för
att Cascades Djupafors befinner sig i hyperkonkurrens jämfört med de övriga företagen i
undersökningen.
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2.3.3 Kontroll enligt Ansoffs fem turbulensnivåer

Svärd & Tränefors (2001) använder sig av Ansoffs fem turbulensnivåer för att analysera
marknadsturbulensen då de konstaterar att finansmarknaden är utsatt för hyperkonkurrens.
Ansoffs modell består av fyra dimensioner som alla delas in i fem olika turbulensnivåer. Det är vi
själva som bedömer hur de olika företagen ligger i förhållande till turbulensnivåerna. Självklart
skulle undersökningen i detta avseende ha större trovärdighet om uppgifterna kunde hämtas
externt. Nu beror den på subjektiva bedömningar som vi uppmanar läsaren att granska.

Tabell 3 : Ansoffs fem turbulensnivåer

1 2 3 4 5

Komplexitet
Nationell
marknad

Låg komplexitet

Nationell
marknad

Ökad komplexitet

Påverkan från
flera marknader

Hög påverkan
från flera
marknader

Hög komplexitet

Global påverkan

Omvärldshändelser
Välbekanta

Tydliga

Förutsägbara

Tydliga

Förutsägbara

Ökad osäkerhet

Plötsliga men
välbekanta

Plötsliga och helt
nya

Förändringshastighet i världen
Låg

Gott om tid för
motåtgärder

Låg

Möjlig att parera

Hög

Svårt att hinna
med motåtgärder

Hög

Mycket svårt att
hinna med
motåtgärder

Mycket hög

Motåtgärder är ej
möjliga

Framtida marknadsutveckling
Upprepningar Prognostiserbar Förutsägbar Delvis

förutsägbar
Oförutsägbar

Överraskande

Wilden
Komplexitet: 5
Företaget arbetar på en global marknad och påverkas starkt från flera marknader, särskilt
låglöneländer vars personalkostnader är en bråkdel av Wildens.

Omvärldshändelser: 3
Det som händer är främst att fabriker byggs upp i låglöneländer, vilka sedan konkurrerar med
priser som är svår att matcha för svenska fabriker. Det ger ökad osäkerhet för företagets
fortlevnad

Förändringshastighet i världen: 2-3
Förändringstakten är hög i branschen, främst p.g.a. globalisering och teknisk utveckling, men
affärsenheten i Ronneby tycks ändå inte uppleva att konkurrensen förändrats påtagligt.
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Framtida marknadsutveckling: 4-5
Wilden planerar för nya önskvärda marknader att bearbeta, men ytterst är det kunderna som
bestämmer företagets inriktning. Marknadsutvecklingen är därför i hög grad förutsägbar, men
samtidigt kan den vara överraskande.

Genomsnitt: 3,8

Cascades Djupafors
Komplexitet: 5
Cascades Djupafors befinner sig på en global marknad med hård konkurrens, bl.a. från
låglöneländer.

Omvärldshändelser: 5
Då företaget konkurrerar globalt spelar valutakurser en stor roll för resultatet, vilka är svåra att
förutspå. Energipolitiken har också stor inverkan då industrin är elintensiv. De politiska utspelen
skiljer sig väsentligt åt, vilket gör det omöjligt att förutse vad som faktiskt kommer att hända i
framtiden. De svenska elpriserna verkar röra sig uppåt och närma sig de europeiska i framtiden.
Massapriserna påverkades starkt av stormen Gudrun vilket hade en stor inverkan på företagets
resultat.

Förändringshastighet i världen: 2-3
Företaget säger att tillverkningsprocessen i princip är densamma som för 100 år sedan, med
skillnaden att maskinerna är större idag. Dock framgick det under intervjun att förändringar sker
och att företagen i branschen ibland har svårt att parera för dessa.

Framtida marknadsutveckling: 4
Cascades Djupafors arbetar med att skapa nya kanaler för att få ut sina produkter, om detta lyckas
eller inte är svårt att förutspå.

Genomsnitt: 4,1

Tarkett
Komplexitet: 5
Tarkett påverkas av alla golvproducenter, inte bara plastgolvtillverkare, vilket gör marknaden
komplex. Att marknaden dessutom är så starkt påverkad av globaliseringen förminskar inte
situationens komplexitet.

Omvärldshändelser: 4
Konkurrenternas utspel uppfattas vara oförutsägbara och plötsliga men oftast är de välbekanta.

Förändringshastighet i världen: 2
Förändringshastigheten inom branschen borde av konkurrenterna uppfattas vara mycket hög då
de inte kan presentera motåtgärder förrän efter långa tidsperioder. Däremot behöver inte Tarkett
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arbeta så mycket med att parera sina konkurrenters utspel, då dessa oftast rör prissättningen,
vilken inte är särskilt svår att justera.

Framtida marknadsutveckling: 5
Tarkett konkurrerar inte bara mot andra företag som producerar homogena plastgolv, utan även
mot företag som säljer alla typer av golv. Innovationer på helt andra typer av golv kan förändra
Tarketts marknadssituation drastiskt.

Genomsnitt: 4

Slutsats
Ansoff menar att Porters generiska strategier, avsedda för företag som befinner sig i
monopolistisk konkurrens, endast är tillämpbara på turbulensnivå 3 och lägre. Därför finner vi
stöd för att samtliga företag befinner sig i en högre typ av konkurrens av denna analys.

2.3.4 Kontroll över resursbaserad konkurrens

Vi vill även kontrollera företagen för att se om vi kan finna argument som talar för att de kan vara
utsatta för resursbaserad konkurrens. Det gör vi genom att använda oss Barneys (1991) fyra
kriterier för varje företag.

Wilden berättade att deras kapitaltillgång var deras viktigaste resurs, detta utesluter den
resursbaserade konkurrensen. Kapital anses inte vara en unik resurs.

Cascades Djupafors konkurrensfördel är dess duktiga personal. Denna tillgång verkar inte ha
medfört att de har bättre produkter än sina konkurrenter. Företaget måste således använda samma
prissättning som konkurrenterna. Därför kan företagets framgång inte förklaras av att deras
personal är deras unika resurs, då flera företag rimligtvis har samma kompetens.

Tarkett har en konkurrensfördel gentemot sina största konkurrenter då de kan erbjuda högre
kvalitet på sina produkter. Kvaliteten kan erbjudas eftersom företagets personal och dess
organisationsstruktur i hög grad bidrar till företagets framgång. Vi lämnar det öppet för att
Tarkett kan anses befinna sig i resursbaserad konkurrens.

2.3.5 Diskussion om hyperkonkurrens i undersökta branscher.

Wilden uppfyllde kraven i alla test medan Cascades Djupafors och Tarkett uppfyllde kraven i två
av tre test (se tabell nedan) för kontroll av hyperkonkurrens. Det vore önskvärt om samtliga
företag hade uppfyllt kraven enligt alla kontroller för hyperkonkurrens som genomfört. Vi såg
även en möjlighet att enbart använda oss av Ansoffs turbulensnivåer, precis som Svärd &
Tränefors (2001). Vi valde också att testa företagen mot Barneys kriterier om resursbaserad
konkurrens. Genom denna kontroll kunde vi utesluta Wilden och Cascades Djupafors från
resursbaserad konkurrens och utgå från att de befinner sig i hyperkonkurrens. Tyvärr tycks
Tarkett befinna sig någonstans i gränslandet mellan hyperkonkurrens och resursbaserad
konkurrens. Då vi inte har verktyg för att se var denna gräns går nöjer vi oss i stället med att
konstatera att Tarkett kan befinna sig i resursbaserad konkurrens.
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Tabell 4: Om hyperkonkurrens kan tänkas gälla för undersökningsföretagen.

Uppfyllde kraven i
enlighet med:

Wilden Cascades Djupafors Tarkett

Konkurrensintensitet X X
D’Avenis definition X X
Turbulensnivå X X X

2.4 Sju ess som modell

För att kunna förstå strategiarbetet, ställa adekvata frågor, analysera och tolka insamlad empiri
och dra slutsatser, krävs att vi har gedigna teoretiska kunskaper i området (Jacobsen 2000). Vi
började därför med att ägna mycket tid åt att förkovra oss i forskning som är flitigt refererad i
området. För att kunna tolka det som ses krävs alltså en teoretisk förståelse (Alsén, 2006), d.v.s.
en teoretisk referensram.

Vi bestämde oss för att använda D'Avenis (1995) sju ess som utgångspunkt i våra
frågeställningar. Det ger oss en möjlighet att förstå hur företag agerar utifrån D'Avenis förslag på
hur de bör anpassa sig till hyperkonkurrens. Vi är dock medvetna om risken med detta
tillvägagångssätt, nämligen att undersökningen blir för snäv på bekostnad av en mer övergripande
förståelse för företagens strategiska arbete. Det försöker vi motverka genom att komplettera med
frågeställningar som kan hänföras till andra teorier som fått stort genomslag i litteraturen, se
bilaga. På så sätt hoppas vi kunna skapa en mångsidig bild över företagens strategiarbete.

2.4.1 Vår informationskälla är VD: n eller affärsenhetsansvarig chef

De i företaget vars synpunkter om strategin vi är intresserade av att intervjua är först och främst
VD eller platschefen för affärsenheten. Vi tror att de, förutom att ha stor kännedom om
strategiarbetet i affärsenheten, också har ansvaret för detsamma. De borde också ha en
övergripande inblick i affärsenhetens funktioner, vilket andra kanske inte har. Då VD eller
platschef inte har kunnat ta emot oss har ekonomichefen varit ett bra alternativ, under
förutsättning att de är insatta i företagets strategiska arbete. Så har också varit fallet i denna
undersökning.

2.5 Intervjuerna

Att genomföra intervjuer tar mycket tid i anspråk. Genom att välja telefon- i stället för
besöksintervjuer skulle vi spara både tid och kostnader. Vi anser dock, precis som Jacobsen
(2000), att en besöksintervju ger en mer personlig och förtrolig stämning. Undersökningar visar
också på att det är lättare för intervjuobjektet att ljuga om intervjun sker via telefon (Ibid.). En
besöksintervju har också det fina med sig att vi kan observera hur intervjuobjektet reagerar och
uppträder. Besöksintervjuer anses vara mer tillförlitliga (Ibid.) samtidigt som vi har dåliga
erfarenheter av telefonintervjuer. Sammantaget finner vi att argumenten för besöksintervjuer
väger betydligt tyngre än telefonintervjuer.
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Vi hade funderingar på att spela in intervjuerna med hjälp av bandspelare. Det redovisas i
litteraturen många för- och nackdelar med detta hjälpmedel (Ibid.). Det främsta skälet till att vi
valde att inte använda bandspelare är egna erfarenheter som intervjuobjekt när bandspelare
använts. Enligt vår uppfattning är risken överhängande att respondenten reagerar negativt på att
bli inspelad och därför blir mer försiktig med vad han eller hon säger.

Genom att en av oss ställde frågor - och höll ögonkontakt med intervjuobjektet - kunde den andre
koncentrera sig på att föra anteckningar. Det hindrade dock inte att den som antecknade kunde
reagera på vad som sagts och ställa kompletterande frågor, även om det kom till uttryck i
begränsad omfattning och oftast i slutet av intervjuerna. Om en bandspelare hade använts skulle
båda två kunna vara aktiva i samtalet. Det hade förstås ökat möjligheterna att få ut mera av
respondenterna.

Frågor som ställdes redovisas enligt bilaga. En utomstående skulle nog betrakta intervjuerna som
förhållandevis strukturerade i förväg. Vi kompletterade dock nämnda frågor med andra. Orsaken
till att vi i hög grad var strukturerade berodde förmodligen på att vi ville känna kontroll över
samtalets inriktning, detta med tanke på att strategibegreppet är så brett. Vi ansåg också det
viktigt att inte överskrida den tid som vi fått i anspråk, vilket innebar att vi ville försäkra oss om
att samtalet handlade om de saker som vi på förhand var intresserade av. Det kan självklart ha
inneburit att vi har begränsat datainsamlingen om missat nyanser i den meningen att vi haft
skygglappar på oss (Hemming, 2006). Å andra sidan har det med stor sannolikhet förenklat
analyserandet. Efter de enskilda intervjuerna kände vi att vissa frågor saknades medan andra var
överflödiga. Det kunde vi rätta till mellan intervjuerna. Om vi av någon anledning skulle behöva
göra om intervjuerna, skulle vi förmodligen utföra dem på samma sätt, dock med reservationen
att vara mindre strukturerade till förmån för en djupare granskning.

För att få i gång intervjun på ett bra sätt följde vi rekommendationen att först inleda med att
beskriva undersökningen och sedan ställa inledande frågor som är öppna snarare än precisa
(Jacobsen, 2000). På så sätt fick vi en bra start på intervjun, förhoppningsvis utan att
respondenten kände sig för styrd och lika gärna kunde ha fått en enkät tillsänd.

En svaghet med vår undersökning är att den enbart utgår från intervjuer, vi har således inte haft
möjlighet att observera företagets utveckling med egna ögon för att undersöka hur vi skulle
uppfatta dess strategier och de förändringar som skett i dem. Företagsstrategier uppfattas av
många efter hur ett företag agerar. Därför räcker det inte med att läsa igenom ett
strategidokument eller fråga om företagens framtida planer för att förstå strategierna. Vi måste på
något vis fånga de faktorer som har lett till företagens agerande för att förstå deras strategi. Ett
bättre sätt att fånga företagets strategiarbete hade därför varit att på plats under en längre
tidsperiod följt med i företagets utveckling. Det hade snarare blivit en fallstudie, som med stor
sannolikhet hade skänkt större förståelse och fler intressanta nyanser.
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3 Strategier och konkurrens
Som fortsättning på strategidiskussionen i inledningskapitlet vill vi i detta kapitel öka förståelsen
ytterligare. Vi tio olika perspektiv på strategi i kapitel 1.1, varje perspektiv som representerade en
skola. Här diskuteras inledningsvis definitioner på strategi, därefter går vi vidare genom att
presentera viktiga bidrag i strategiforskningen. Avslutningsvis redogör vi dels för strategier
kopplade till olika organisationsnivåer och dels för konkurrensbegreppet.

3.1 Olika definitioner på strategier

Förespråkare för de olika tio skolorna skulle med stor sannolikhet definiera begreppet strategi på
varierande sätt. När strategier diskuteras är det angeläget att förstå människors olika definitioner.
För att få en heltäckande bild menar Mintzberg, et al. (1998b) att begreppet kräver fem
definitioner, enligt punkterna nedan. Efter att ha studerat de tio skolorna kan vi lätt relatera vissa
av dem till definitionerna nedan, t.ex. skolan för positionering till definitionen position.

Viktigt i sammanhanget är att de olika definitionerna inte utesluter varandra. I praktiken krävs
snarare att flera definitioner kombineras för att betraktaren skall få ökad förståelse för ett företags
strategi (Bruzelius & Skärvad, 1989).

De fem definitionerna är:

Tabell 5: Mintzbergs fem definitioner på strategi

Strategi som position Strategiarbetet syftar till att klargöra vilka områden strategin ska
gälla för samt hur företaget skall agera för att bli konkurrenskraftigt.

Strategi som plan Strategiarbetets olika faser genomförs efter på förhand uppgjorda
och ofta explicit formulerade planer.

Strategi som mönster Företagets handlingar visar dess strategi, inte de bakomliggande
faktorerna.

Strategi som perspektiv Det är personalens gemensamma värderingar och tankebanor som
skapar strategin snarare än företagsledningens uttalade strategi.

Strategi som manöver Metoder för att överlista konkurrenter (jämför med militär metafor).

3.1.1 Definitioner från andra författare

Bruzelius & Skärvad (1989) menar att strategi allmänt syftar till hur ett företags mål skall
uppnås. Mål och strategier hänger så nära ihop att man vid strategiarbete i praktiken nästan alltid
ägnar sig åt både mål och strategi. Strategierna förklarar hur man ska nå sina mål och målen
förklarar vad strategierna avser att uppnå (Ibid.).

Även Hatch (1997) definierar en strategi som en plan för hur ett företag ska konkurrera på
marknaden. Hon menar vidare att organisationen utifrån sin strategi bygger upp en taktik för att
kunna genomföra strategin.
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I "Strategi – en introduktion" (Roos, et al., 2004, s. 16) definieras strategi som ”… en rad
planerade åtgärder som är fastställda i förväg och vidtas för att uppnå ett bestämt mål”.

Quinn (Ibid., s. 17) säger att ”En strategi är ett mönster eller en plan som integreras i en
organisations överordnade mål, politik och händelseförlopp…”.

Enligt nationalencyklopedin (www.ne.se) är strategisk ledning ett ”centralt begrepp inom
företagsekonomi för en företagslednings samlade ambitioner och ansträngningar att etablera och
kommunicera en gemensam, långsiktig färdriktning för en hel organisation”.

Porters definition, se avsnitt 1.6.1.

3.1.2 Richard Whittingtons (2002) fyra perspektiv

Genom att ta del av flera författares perspektiv på strategier kan förståelsen öka. Risken finns att
de olika perspektiven förvirrar läsaren, men det försöker vi motverka genom att dra paralleller
mellan Whittingtons fyra perspektiv och Mintzbergs et. al. (1998b), se nedan.

Det klassiska perspektivet
Auktoriteter inom det klassiska perspektivet, som bl.a. Igor Ansoff, Alfred Chandler och Michael
Porter, uppfattar strategi som en rationell process varigenom rationella analyser och objektiva
beslut genomförs i syfte att maximera långsiktligt resultat. Perspektivet stämmer bra överens med
det som Mintzberg kallar för strategi som position i det avseendet att de båda sätter hög tilltro till
strategernas möjlighet att analysera företagets situation och utifrån den utveckla framgångsrika
strategier.

Konsekvens enligt Whittington (2002, s 18): "Analysera, planera och fatta beslut".

Det evolutionistiska perspektivet
Evolutionister menar att omvärlden är oförutsägbar och omöjlig att planera sin strategi utifrån. I
likhet med Darwins evolutionsteori överlever endast organisationer som är bäst anpassade till
marknaden. Vad som varit goda strategier kan endast konstateras i efterhand genom att se på
vilka företag som överlevt.

Konsekvens enligt Whittington (2002, s 18): "Håll kostnaderna nere och behåll valfriheten".

Det processinriktade perspektivet
Whittingtons processinriktade perspektiv bygger på att strategier utformas genom en process av
misstag, lärande och kompromisser. Således ser vi kopplingen mellan Whittingtons
processinriktade perspektiv till Mintzbergs strategi som mönster, samt av Hatch kallad ”strategi-
i-utveckling”. Att den uppkomna strategin inte blir helt optimal spelar inte så stor roll eftersom
människor, enligt Cyert & March (1963, refererade i Whittington, 2002) skiljer sig så mycket
sinsemellan gällande intressen. De har en begränsad förståelse, dålig uppmärksamhet samt agerar
alldeles för obetänksamt för att kunna komma planera och implementera en perfekt uträknad
plan.
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Konsekvens enligt Whittington (2002, s 18): "Ligg lågt och följ med strömmen".

Det systemteoretiska perspektivet
Strategins mål och praxis är enligt den systemteoretiska uppfattningen beroende av det sociala
systemet i vilket utformningen görs. Systemet definierar de intressen som styr strategerna och de
regler som gör att de kan överleva. Därför är målsättningen inte automatiskt att nå maximal
lönsamhet som det klassiska perspektivet, i stället fattas beslut, som med ett klassiskt perspektiv
kan tyckas irrationellt, baserat på andra premisser, såsom individernas sociala system (familj,
stat, utbildning, religion etc.).

Konsekvens enligt Whittington (2002, s 18): "Följ de regler som gäller här".

3.2 Viktiga bidrag till strategiforskningen

I kommande avsnitt presenteras några tillskott i strategiforskningen som vi uppfattar som
väsentliga. Det första avsnittet diskuterar bidrag från Mintzbergs et al. (1998b) preskriptiva
strategiska skolor; design, planering och position. Vi fortsätter sedan med några av de deskriptiva
skolorna: lärande, kultur och omgivning (s.k. situationsforskning).

Av flera anledningar väljer vi att inte presentera bidrag från övriga skolor, dels p.g.a. av
utrymmesskäl då vi inte vill trötta ut läsaren och dels på brist på teorier som vi uppfattar
väsentliga. Vissa teoretiska bidrag, särskilt från den kognitiva skolan, är även svåra att relatera till
undersökningsföretagen. Enligt vår uppfattning skulle det kräva djupare och mer tidskrävande
analyser, det gäller även den strategiska skolan för makt. Vad gäller entreprenörskolan fann vi
helt enkelt inga intressanta kopplingar till empirin. Det kan ha sin förklaring av att de undersökta
företagen är affärsenheter och inte har en central ledarfigur och en strategisk process på det sätt
som skolan hänvisar till. Vi inser naturligtvis att färre perspektiv ger en sämre förståelse för
företagens strategiska arbete.

3.2.1 Strategi som design: Chandler och Andrews

Tongivande bidrag från denna skola levererades bl.a. från Alfred D. Chandler som menade att ett
företag först formulerar strategin och därefter utformar (designar) organisationen så att den bäst
kan genomföra strategin (Bruzelius & Skärvad, 1989). I litteraturen finner vi ofta Chandlers
berömda tes "structure follows strategy".

K.R. Andrews bidrog tillsammans med forskare från Harvard Business School (t.ex. Porter och
Christensen) med strategiska modeller som innebär att ett företag och dess omgivning skall
matcha varandra så bra som möjligt (Mintzberg, et al., 1998b). En typisk modell är den välkända
SWOT-analysen som skall ge riktning åt strategin genom att visa på organisationens styrkor och
svagheter, samt hot och möjligheter från omgivningen. Andra viktiga faktorer för att kunna uppnå
framgång är ledarskap och socialt ansvar (Ibid.).
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3.2.2 Strategi som planering: Ansoff och Simons

Mintzberg (Ibid.) beskriver skolan som design plus 50 % mer inslag av planering. Vad som
utmärker skolan är således tron på planering, träning, analyser, budgetar och checklistor.  Igor
Ansoff skrev 1965 den första läroboken i strategiskt tänkande, "Corporate Strategy"
(Whittington, 2002) och kallas därför för ”den strategiska planeringens fader” (Bruzelius &
Skärvad, 1989, s 121). Han anger (refererad i Ibid.) att företag kan växa genom följande
principiella sätt:

• Marknadspenetration: Innebär att företaget når ökad marknadsandel med nuvarande
produkter på nuvarande marknad.

• Marknadsutveckling: Sker då företaget hittar nya marknader att sälja sina nuvarande
produkter på.

• Produktutveckling: Företaget utvecklar nya produkter som de säljer på sina nuvarande
marknader.

• Diversifiering: När företaget diversifierar sig betyder det i detta fall att de utvecklar nya
produkter för nya marknader.

Ett bidrag som erhållit uppmärksamhet är "Levers of Control" av Robert Simons (1995). Det
fokuserar på hur styrningen i ett företag påverkar strategin. I början av boken presenteras en
frågeställning som vi antar att många företagsledare ställer sig:

"How can organizations that desire continuous innovation and market-driven strategies use
management controls that are designed to ensure no surprises?" (Ibid., s 4).

Han presenterar fyra väsentliga faktorer, s.k. "levers", som påverkar strategin (Ibid.), enligt
nedanstående punkter:

• Belief systems (värderingarna/kulturen i företaget),

• Boundary Systems (den negativa sidan av den förra - begränsande system, t.ex. företagets
gränser för att personal skall få "leta efter" nya affärsmöjligheter). Även oskrivna lagar inom
en bransch ingår här tillsammans med lagliga hinder),

• Diagnostic Control Systems (feedback-system med syfte att motivera, informera, övervaka
prestationer som har en viss målsättning, t.ex. produktionsvolym och budgetar),

• Interactive Control Systems (stimulera lärande, nya idéer och innovationer).

3.2.3 Strategi som position: Michael Porter

Porter (1985) menar att två centrala frågor ligger till grund för beslutet för valet av strategi:

1. Hur attraktiv är branschen gällande långsiktig lönsamhet?

2. Hur förhåller sig branschens inbördes aktörer till varandra då vissa är mer eller mindre
framgångsrika än andra?
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Båda frågorna är av central betydelse och måste ge tillfredsställande svar till det berörda
företaget, exempelvis är det inte självklart att ett företag som verkar inom en mycket lönsam
bransch gör tillräckliga vinster. Inte heller är det säkert att ett företag med mycket stark position
inom en bransch gör vinster om branschen över lag är olönsam. Företag bör således sträva efter
att verka inom attraktiva affärsområden med god lönsamhetspotential där företaget kan uppnå
konkurrensfördelar (Porter 1980, 1985, refererad i Bruzelius & Skärvad) (Porter, 1991).

Ett företag kan påverka både branschens långsiktiga lönsamhet och den egna positionen i
branschen. Porter menar att fem strukturella krafter, s.k. ”Five Forces” påverkar hur attraktiv en
bransch är ur ett långsiktigt lönsamhetsperspektiv (se figur nedan).

• Konkurrensintensitet mellan befintliga konkurrenter inom branschen.

• Konkurrens från nya aktörer d.v.s. risk för inbrytning på marknaden och hinder för sådan
inbrytning.

• Substitutionstrycket från nya teknologier eller genom alternativa sätt att tillgodose kundernas
behov.

• Kunder påverkar företagets lönsamhet genom deras förhandlingsposition, makt och styrka.

• Leverantörer påverkar företagets lönsamhet genom deras förhandlingsposition, makt och
styrka.
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Givet de fem krafterna som påverkar affärsområdets lönsamhetspotential utgår Porter (1991) från
att ett företag kan konkurrera enligt tre olika grundstrategier:

• Lågkostnadsstrategi

• Differentieringsstrategi

• Fokuseringsstrategi (segmentering): T.ex. kundgrupp, produktlinje, geografisk marknad etc.
där konkurrensfördel kan uppnås antingen genom lågkostnads- eller differentieringsstrategi.

Porter (Ibid.) pekar alltså på två utgångslägen för relativa fördelar i marknadsstrukturen, antingen
genom ett lägre pris än sina konkurrenter, eller genom att erbjuda en vara som kunden uppfattar
som bättre än konkurrenternas vilket försvarar ett högre pris.

3.2.4 Strategi som lärande: Mintzberg, Pascal, Weick, Prahalad & Hamel, Itami

Utgångspunkten för denna skola är att strategier utvecklas med tiden, som ett mönster, då
människor i enskildhet eller i samverkan med andra skapar den. Det handlar om en organisations
förmåga att lära. Människor lär sig olika saker och genomför uppgifter på nya sätt, vilket en
organisation behöver ta vara på (Mintzberg et al., 1998b). Skolan har tydliga band till tidigare
nämnda definitioner på strategier, nämligen strategi som mönster och strategi-i-utveckling. En
central fråga som forskare i denna skola ställer sig är hur strategier formas - inte formuleras

Källa: Porter, 1985.

Figur 3 : Porters "Five forces"
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(Ibid.). Ledarskapsrollen diskuteras ofta, och då inte i termer av att hitta på avsiktliga
formulerade strategier, utan snarare att styra processen mot strategiskt lärande, där nya strategier
kan växa fram (Ibid.).

"Honda" och BSC
Vi börjar med Pascals välkända berättelse som refereras i Bruzelius & Skärvad (1989) om hur
japanska Honda tog sig in på den amerikanska motorcykelmarknaden. Trots misslyckade försök
med att lansera den lilla motorcykeln "Supercub" utanför Japan och efter pessimistiska besked
från en grupp medarbetare som gjorde studiebesök i USA för att studera den amerikanska
marknaden, bestämde sig ändå Honda för att försöka sälja några tusen motorcyklar. De cyklarna
var av olika storlek, varav de större modellerna höll dålig kvalitet då de inte var anpassade för så
höga påfrestningar som amerikanerna krävde. Hondas medarbetare i USA körde Supercuben
mest i samband med ärenden, och cykeln fick stor uppmärksamhet. En dag ringde en representant
från det stora varuhuset Sears och erbjöd sig att distribuera cykeln. Resten är historia, nämligen
att Honda gjorde succé på den amerikanska marknaden. Poängen med berättelsen är att Boston
Consulting Group, (BCG), den välkända konsultbyrån, skrev i en rapport att Hondas framgång
berodde på helt andra saker, vilket var en efterhandskonstruktion. BCG är kända för analytiska
strategier, inte som främsta förespråkare för strategier-i-utveckling, som berättelsen är ett resultat
av. I stället för att sitta instängda i sina kontor och analysera marknaden som Porter m.fl.
föreskriver, åkte de till USA utan detaljerade planer. Detta är ett viktigt kännetecken för
Mintzbergs skola för lärande.

Karl Weick menar att erfarenheter är väsentliga och att vi lär av historiska misstag. Vi gör saker,
ser konsekvenser, söker förklaringar och fortsätter sedan framåt. Han menar att omvärlden aldrig
är stilla och ser likadan ut (Mintzberg et al., 1998b). Därför är det enligt Weick viktigt att chefer
behöver mycket erfarenheter med sig för att kunna göra kloka val (Ibid.). Weicks modell brukar
liknas vid Whittingtons ekologiska, se ovan, i form av stegen överst i detta stycke. SWOT-
analyser fungerar enligt honom för sällan, han anser att lärande är omöjligt utan handling (Ibid.)

Prahalad & Hamel finner i likhet med Barney att det är interna resurser, men i huvudsak s.k.
kärnkompetenser som ligger till grund för konkurrensfördelar. Det är inte produkterna i sig som
ger konkurrensfördelar - det är snarare kunskaperna som dessförinnan har skapat produkterna
(Ibid.). Det är kunskaperna som gör att ett företag vågar ge sig in på nya marknader och förnya
sina arbetssätt och produkter. Eftersom dessa kärnkompetenser är "osynliga" och gömda kan de
inte imiteras särskilt lätt. Därför skall chefer enligt Prahalad och Hamel uppmuntras till att se
företagets verksamhet som en portfölj av företagets resurser och förmågor, inte som en samling
av produkter eller divisioner.

Mintzberg (Ibid.) refererar Itami som diskuterar på liknande vis som Prahalad & Hamel vad
gäller de osynliga tillgångarna i företaget (t.ex. tekniskologiskt "know-how" eller kundlojalitet).
Itami finner även det strategiska innehållet som viktigt, men resonerar framför allt om att
framgång beror på hur väl de osynliga tillgångarna matchas med omgivningen.
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3.2.5 Strategi som kultur: Barney, Andrews, Peteraf, Galbreath

Se även inledningskapitlet, då den resursbaserade teorin anses tillhöra denna skola (Ibid.). I den
kulturella skolan betraktas strategier som en process som har sitt ursprung i sociala krafter i
kulturer. Kulturer finns överallt omkring oss och det påverkar oss alla. Teorin har sitt ursprung
från början av 1970-talet då Andrews konstaterade att de företag som är utmärkande och
överlägsna sina rivaler kan erhålla en god grund för bestående konkurrensfördelar, under
förutsättning att dessa matchas på ett bra sätt i förhållande till omgivningen (Peteraf, 1993).

Kulturens betydelse började studeras i högre omfattning början av 1980-talet, och då särskilt
avseende japanska företags framgång (Ibid.). De verkade göra allting både annorlunda och bättre
jämfört med amerikanerna. Diskussionerna av det slaget har oftast förts av forskare i den lärande
skolan (Ibid.).

Den resursbaserade konkurrensen bygger på att vinster och konkurrensfördelar uppkommer
genom de unika resurser som företaget förfogar över. Den resursbaserade teorin fick sitt namn
1984 av Wernerfelt, även om många anser att J.B. Barney är den moderna resursbaserade teorins
fader. Unik kultur kan således ge ett företag konkurrensfördelar, t.ex. i form av att den kan
stimulera produktionen av unika output. En organisationskultur är svår att reproducera, men kan
lätt förstöras av fel ledare (Ibid.).

"A corporation doesn't have a culture. A corporation is a culture. That is why they're so
horribly difficult to change" (Karl Weick, refererad i Ibid., s 269-270)

Galbreath (2005) menar att det resursbaserade synsättet i för hög uträckning koncentrerar sig på
ett fåtal immateriella tillgångar. Han har tagit fram en modell, en s.k. resursportfölj som enligt
figuren nedan definierar ett företags resurser och förmågor.

• "Tangible" är de materiella tillgångar som finns uppställda i företagets balansräkning.

• "Intangible" motsvarar icke fysiska tillgångar, d.v.s. intellektuella tillgångar (t.ex. copyrights,
patent, varumärken),

• Organisatoriska tillgångar (t.ex. kulturer, licenser) eller ryktesmässiga (t.ex. gott anseende
bland kunder och leverantörer).

• Med "skills" menas ett företags förmågor och färdigheter, d.v.s. vad företaget gör.

Han presenterar fyra intressanta hypoteser (Ibid.). Givet ett företags resursportfölj...

...bidrar ett företags intellektuella tillgångar mer till företagets framgång än materiella tillgångar,

...bidrar ett företags organisatoriska tillgångar mer till företagets framgång än materiella
tillgångar,

...bidrar ett företags ryktesmässiga tillgångar mer till företagets framgång än materiella tillgångar,
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...bidrar ett företags förmågor mer till företagets framgång än både materiella- och immateriella
tillgångar.

Detta exempel visar på ny forskning inom det resursbaserade området och ger en inblick i vilka
tillgångar och förmågor ett företag kan tänkas ha. Ett företag som inte är medvetet om sina
värdefulla resurser, torde i högre utsträckning än andra företag riskera att förlora
konkurrensfördelar.

3.2.6 Strategi som situation (skola för omgivning): Burns & Stalker, Lawrence & Lorsch

Kärt barn har många namn, så även situationsteorin som ofta benämns kontingensteori eller
teorin om situationsbestämda organisationsformer (Bakka, et al. 2001). Den diskuterar en
organisations förhållande till omgivningen och har sitt ursprung i organisationsteorin, vilket torde
förklara dess tidiga ursprung, omkring 1950 (Hatch, 1997, Bakka et. al., 2001). Burns & Stalker
(1961, refererade i Bakka, et al. 2001) var med och utvecklade kontingenstänkandet genom deras
undersökning av elektronikindustrin efter faktorer som kunde förklara lyckade
innovationssträvanden. De fann då två organisationssystem:

• det mekaniska systemet som identifierades genom att vara stelt i sin form, det byggde på stark
specialisering, regelstyrning och hade klara hierarkiska relationer,

• det organiska systemet vilket var en motsats till det mekaniska systemet med mindre
specialisering och arbetsdelning, flexibelt regelsystem och öppen kommunikation både
vertikalt och horisontellt.

Senare undersökningar av bl.a. Lawrence & Lorsch (1967, refererade i Bakka et al., 2001) gav ett
viktigt bidrag till situationsforskningen då de undersökte vilka organisationsformer som var mest

Källa: Galbreath, 2005

Figur 4: Galbreath resursportfölj
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effektiva i förhållande till sina yttre omständigheter. En viktig slutledning från deras arbete var att
det inte finns någon patentlösning på problem i organisationer.

Situationsforskningen diskuteras i Mintzberg (et al., 1998b), där andra skolor ser omgivningen
som en faktor, ser förespråkarna för denna skola omgivningen som den centrala faktorn. Det gör
förstås att företaget måste formas så bra som möjligt efter omgivningens krav. Denna matchning
brukar i litteraturen kallas för "fit" (jämför strategi som design). Därmed torde förklaringen i
tabell 1 i det inledande kapitlet vara tydlig, där situationsteorin anses vara en reaktiv process.

En term som kan anses vara ett kännetecken för situationsteorin är "benchmarking", att kunna
imitera konkurrenters produkter eller arbetssätt (Ibid.). Det finns således en tro på att kunna
forma den egna organisationen efter framgångsrika koncept och strategier. Det gör också att
förespråkarna gärna anlitar expertis.

3.3 Strategi och organisationsnivå

Olika typer av strategier återfinns på olika nivåer i ett företag (Bruzelius & Skärvad, 1989). För
hela koncernen finns det koncernstrategier (Corporate strategy). Affärsområdesstrategier gäller
för en del av koncernen, divisionsstrategier behandlar en del inom divisionens affärsområde,
affärsenhetsstrategier utformas för en del inom divisionen (business-, competitive strategy) och
funktionsenhetsstrategi gäller för en viss del inom en affärsenhet. Hatch (1997) skiljer mellan
affärs- och företagsstrategier för organisationer med många olika produkter som verkar på flera
olika marknader. Den lägre nivån, affärsstrategin, rör arbete och planer gällande exempelvis nya
försäljningsområden, differentiering av produkter, kvalitetsförbättring, nya kontor, m.m.
Företagsstrategier behandlar vilka sektorer organisationen ska verka inom, uppköp,
omorganisationer, partnerskap, beslut om koncentration på olika produkter och dylikt. I denna
uppsats behandlas affärsenhets-/affärsstrategier. Skälet till det är att vi vill studera de faktorer
som enligt Hatch (1997) behandlas i strategiarbetet på denna nivå. Uppsatsen kommer således
inte behandla de mer övergripande strategierna på koncernnivå.

3.4 Olika former av konkurrens

Begreppet konkurrens verkar inte vara lika mångfasetterat som det strategiska begreppet. Det
innebär inte att det finns en allmänt accepterad definition, däremot upplever vi att konflikterna
om det är betydligt svalare. Vi försöker redogöra för olika kategorier nedan, men innan vi gör det
presenterar vi Nationalencyklopedins definition: "den rivalitet som råder mellan aktörerna –
köparna och säljarna – i en marknadsekonomi". En nationalekonom hade snarare definierat
begreppet som perfekt konkurrens (Perloff, 2004).

Som nämndes i inledningskapitlet anser D'Aveni att det råder tre typer av konkurrens,
monopolistisk, resursbaserad och hyperkonkurrens. De flesta forskare tycks däremot kategorisera
konkurrens på samma sätt som Skärvad & Olsson (2003), vilket innebär att den resursbaserade
inte definieras som konkurrens. Tabellen nedan visar deras kategorier av konkurrens, vi noterar
dock att benämningen fri konkurrens är liktydigt med perfekt konkurrens.

Tabell 6: Olika konkurrens
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Antal säljare En Några få Många
Homogen vara Monopol Oligopol Fri konkurrens
Heterogen vara Monopol Oligopol Monopolistisk konkurrens
Källa: Skärvad, Olsson, 2003

Trots att vi har ägnat det mycket tid, har vi inte funnit att andra forskare kategoriserar
konkurrensbegreppet på samma sätt som D'Aveni. Det som är intressant i sammanhanget är att
perfekt (fri) konkurrens endast är en teoretisk modell som inte har någon motsvarighet i
verkligheten (www.ne.se). Om vi sedan ser oss omkring på olika marknader, då finner vi att det
är förhållandevis få marknader som präglas av monopol eller oligopol. Det skulle innebära att
resterande marknader skulle hamna i kategorin monopolistisk konkurrens. På så sätt har D'Aveni
ändå vidgat begreppet konkurrens via sin kategorisering. Det har enligt vår uppfattning ökat
förståelsen för hur företag konkurrerar.

3.5 Hyperkonkurrens

I inledningskapitlet berördes hyperkonkurrensens framväxt och utveckling, de främsta
kännetecknen, dess kritik och hur företag kan agera för att kunna överleva och bli framgångsrika
i den turbulenta miljön. I detta kapitel börjar vi med att diskutera arenorna på vilka konkurrensen
utspelar sig. Vidare tittar vi närmare på hur våra undersökningsföretag, var för sig, konkurrerar på
de olika arenorna.
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3.5.1 Fyra arenor för konkurrens

D’Aveni (1994) menar att det finns fyra arenor för företag att konkurrera på.

• Pris/kvalitet: företagen konkurrerar med pris och/eller kvalitet

• Timing/know-how: företagen tillfredställer nya marknader med unika produkter och/eller vid
en viss lämplig tidpunkt

• Affärsrevir: företagen arbetar för att nå konkurrensbegränsande (tillfälliga) inträdeshinder

• Kapitalstyrka: företagen försöker nöta ut varandra med underpriser under långa perioder

Pris/kvalitet
Porters syn på strategier bygger på att företag konkurrerar mot varandra genom två generiska
strategier, den ena innebär att företaget erbjuder produkter till lägre pris än sina konkurrenter.
Den andra strategin innebär att företaget erbjuder en vara som av bättre kvalitet eller av andra
skäl gör kunderna villiga att betala ett högre pris för. Med kvalitet menas i detta sammanhang
konsumenternas uppfattning av varans/tjänstens kvalitet och inte faktiskt mätbara
kvalitetsskillnader som kan påvisas i hållbarhetstester och dylikt, kundens uppfattning av
produkten avgör alltså hur bra den är. D’Aveni (1994) menar dock att företag inte längre kan
räkna med framgång genom att positionera sig som ett prispressande- eller ett differentierat
kvalitetsföretag, utan måste hela tiden vara beredda på att förflytta sina positioner efter
omvärldens krav.

Timing/know-how
Konkurrensen på den här arenan handlar dels om att företag skapar nya produkter eller
marknader där de kan gå in som föregångare och på så sätt generera vinster, och dels att företag
genom att vid rätt tidpunkt ge sig in på nya marknader och erbjuda produkter som neutraliserar
konkurrenternas fördelar.

Affärsrevir
Företag kan försöka bygga upp stora hinder för att stänga ute konkurrenter från marknader.
Fördelarna med det är exempelvis att företagen på marknaden får stor makt över köpare och
leverantörer då dessa har få alternativ att göra affärer med. Porter (1980, refererad i D’Aveni,
1994) anger sex inträdeshinder som kan användas för att åstadkomma affärsrevir: stordrift,
produktdifferentiering, kapitalkrav, omläggningskostnader, tillgång till distributionskanaler och
andra kostnadsnackdelar än stordrift. Utifrån detta resonemang sammanställde Porter sedan den
berömda modellen "Five Forces" som flitigt använts runt om i världen. D’Aveni menar dock att
inträdeshinder inte är permanenta utan endast kan skapa tillfälliga fördröjningar fram tills
konkurrenterna hittat lösningar för att överkomma hindren.
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Kapitalstyrka

”När allt annat är lika följer Gud de stora bataljonerna” (D’Aveni, 1994, s. 169).

Då företag inte kan konkurrera på något annat sätt än genom utnyttjande av sina kapitaltillgångar
brukar det leda till att det rikaste företaget vinner. Även om konkurrenterna kan erbjuda bättre
produkter riskerar de att bli utkonkurrerade då storföretagen dumpar priserna under längre
perioder. Men att utnyttja en konkurrensfördel är inte alltid så bra, företaget som vinner ett
utnötningskrig gör det på bekostnad av sitt resultat. Så fort kriget är över och priserna ska höjas
är risken stor att konkurrenterna kommer tillbaka. Risken ökar också för att nya konkurrenter ger
sig in i branschen då företagen i densamma blivit försvagade.

3.6 Dynamisk strategisk växelverkan

Dynamisk strategisk växelverkan är ett begrepp som D'Aveni ofta använder. Den innebär att
företagen inte strävar efter att behålla en position på marknaden utan inser att det är de
återkommande förändringarna mellan konkurrenterna på marknaden, den. s.k. dynamiska
strategiska växelverkan, som måste bemästras för att framgång skall nås (D'Aveni, 1994).

Hyperkonkurrens innebär att företagen konkurrerar på alla dessa fyra arenor. Företagen agerar
medvetet för att flytta fram sina positioner genom att skapa nya konkurrensfördelar som
motverkar konkurrenternas fördelar inom en eller flera konkurrensarenor. Slutligen menar
D’Aveni (1994) att endast korta vinstperioder kan åstadkommas och för att säkra långsiktig vinst
krävs det ständigt nya innovationer.
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4 Branschbeskrivning, företagen på de fyra arenorna
Här analyserar vi hur de undersökta företagen, var för sig, konkurrerar på de arenor som
beskrivits ovan. Det ger också läsaren en bättre förstålelse och ökad kunskap om de olika
branscherna som indirekt är föremål för undersökningen.

4.1 Wilden

4.1.1 Pris/kvalitet

Wilden konkurrerar främst via sin aggressiva prissättning då nya produkter och kunder ska
bearbetas. Företaget sätter ofta underpriser och räknar istället med att optimera sina processer
under arbetets gång för att vid framtida projekt kunna göra förtjänst. På kvalitetsområdet arbetar
de med att ligga i framkant både för teknologisk utveckling och materialkunskap.

4.1.2 Timing/know-how

Företaget byggde egna ”renrum” för tillverkning av medicinska produkter, detta efter en skandal
då ett företags produkter i branschen inte uppfyllde renlighetskraven. Branschen var vid den
tidpunkten mogen för att ta in en ny aktör och Wilden har därefter lyckats skapa sig en stark
ställning.

4.1.3 Affärsrevir

Wilden har lyckats bygga upp flera inträdeshinder som minskar möjligheterna för nya
konkurrenter att ta sig in på marknaden. De höga omläggningskostnaderna medför att kunder inte
kan byta leverantör under ett pågående projekt eftersom det skulle bli alldeles för kostsamt för
alla parter. En nykomling måste således först hitta ett sätt att sänka kostnaderna för bytet eller
locka över kunderna genom att erbjuda ett mycket bättre värde för att kunna konkurrera om
pågående projekt (D’Aveni, 1994).

Företaget har också byggt upp goda kontakter genom att alltid eftersträva det första kontraktet för
nya kunder och produkter. Det ger dem stor kontroll över de distributionskanaler som finns på
marknaden. Nya konkurrenter är tvingade till att antingen bryta upp Wildens distributionsnät eller
upprätta egna kanaler för att kunna komma ut på marknaden.

4.1.4 Kapitalstyrka

Då nya kontrakt skrivs använder sig Wilden av sin kapitalstyrka som tidigare beskrivits. Genom
att företagsledningen är beredd att ta förluster för att försäkra sig om att nya marknader
penetreras, kan kapitalsvaga konkurrenter utmanövreras
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4.2 Cascades Djupafors

4.2.1 Pris/kvalitet

Alla företag i branschen måste tillhandahålla god kvalitet och service för att över huvud taget
kunna konkurrera på marknaden, menar Cascades Djupafors. Då kvaliteten är allmänt god är det
ofta priset som avgör vilket företag som får ordern.

4.2.2 Timing/know-how

Genom personalens kompetens har Cascades Djupafors kunnat ta fram en ny typ av kartong med
bättre tålighet än konkurrenternas. Det har medfört att de kan erbjuda kunden mer yta per
viktenhet. Innovationen har fått genomslag och de konkurrenter som har förmåga att imitera
innovationen har följt i Cascades Djupafors fotspår. Företaget står precis inför en ny satsning som
de hoppas skall bära frukt. Timingen är svårbedömd innan resultatet kan utläsas, men även med
detta initiativ visar företaget på sin förmåga att ta tillvara på personalens kompetens.

4.2.3 Affärsrevir

Genom att sträcka sig längre i sina kontakter än till designföretag, vilka fungerar som mellanhand
till slutkunden, försöker Cascades Djupafors skapa en efterfrågan hos slutkonsumenten. På så sätt
kan de även från annat håll få hjälp med påtryckningar mot designföretagen. Företaget har inte
bara byggt ut kontaktnätet i det ledet, de har även skapat långsiktiga relationer med
råvaruleverantörerna genom att sluta avtal där leverantörerna får mer betalt än vad som först var
överenskommet. I utbyte får leverantörerna avtalstider som varar längre än brukligt.

Cascades Djupafors har satsat mycket på att bygga ut sitt kontaktnät genom att knyta kunder till
flera av företagets instanser istället för att enbart säljarna skall ha relationer med kunderna.
Därmed kan företaget på ett naturligt och smidigt sätt behålla sina kontakter även om personal
slutar. För att nya företag ska kunna få tillgång till Cascades Djupafors distributionskanaler
räcker det således inte med att köpa över personal, företagets distributionsnät måste brytas på
annat sätt, eller så måste nya företag arbeta med att upprätta egna kanaler (D’Aveni, 1994).

Även de stora kapitalinvesteringar som behövs för att bygga upp ett bruk gör det svårt för
nykomlingar att komma in på marknaden.

4.2.4 Kapitalstyrka

Cascades Djupafors gjorde dåliga ekonomiska resultat under lång tid innan företaget lyckades
vända utvecklingen. Genom koncernens kapitalstyrka har företaget kunnat härda ut den
besvärliga perioden och därefter haft förmågan att återhämta sig.

4.3 Tarkett

4.3.1 Pris/kvalitet

Tarkett konkurrerar främst genom sin höga kvalitet som största konkurrenterna inte kan matcha.
Konkurrenter försöker istället imitera Tarketts produkter och sälja dem till lägre priser. Detta
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besvarar Tarkett med att sänka sina priser, men inte till samma låga prisnivå som
lågpriskonkurrenterna.

4.3.2 Timing/know-how

Det är främst på denna arena som Tarkett bildar sina konkurrensfördelar. Genom omfattande
forskning och kompetent personal ligger Tarkett långt fram gällande utveckling av nya
produktegenskaper. Kunskaperna inom organisationen anser de själva vara nyckeln till
framgången.

Tarkett var det enda företaget som konkurrerade på en märkbart högre kvalitetsnivå än sina
huvudsakliga konkurrenter. De leder den tekniska utvecklingen i branschen och kunde påvisa att
de innehar en produkt vars egenskaper konkurrenterna under 20 år inte lyckats imitera. Företaget
menar att två av de viktigaste faktorerna som gett företaget dess ställning är personalens
kunskaper samt ägarnas vilja att investera i forskning och utveckling (FoU).

Maria Strand påtalade under intervjun att hon trodde att företagets organisationskultur var den
viktigaste faktorn till att företaget är så framgångsrikt. Hon menar att kulturen gör att personalen
vågar tro på sig själva och de projekt som företas. Detta beror på att företaget aldrig ger upp sina
projekt utan genomför dem så fort det är möjligt. Maria Strand berättade att de för inte så länge
sedan upptagit ett projekt som legat på is i sju år, men nu har tekniken utvecklats för att
möjliggöra projektet. Av informationen att döma kan det mycket väl vara företagets
organisationskultur som är basen för företagets framgång. Frågan är då, kan ett företags
organisationsstruktur betraktas som en långsiktig konkurrensfördel? Återigen kontrollerar vi mot
Barneys kriterier för långsiktiga konkurrensfördelar för att undersöka om resursen är:

Värdefull: Genom att stärka tron på individerna, dels på sina egna förmågor och dels på
kollegornas förmågor, i organisationen kan organisationskulturen förbättra företagets effektivitet
och produktivitet.

Sällsynt: Varje organisation har sin unika kultur och kan således inte vara i ett annat företags ägo.

Ej imiterbara: Varje organisation har sin unika kultur och kan således inte imiteras.

Omöjlig för konkurrenter att substituera: En företagskultur formas av individerna i
organisationen samtidigt som kulturen formar individerna i organisationen (Watson, 2002).
Således kan allt som sker i alla berörda individers liv påverka kulturen på olika sätt. Det är därför
omöjligt att substituera en organisationskultur eftersom alla olika individer bidrar till
organisationsstrukturen på sina egna sätt.

Tarketts organisationskultur förefaller vara en långsiktig konkurrensfördel.

4.3.3 Affärsrevir

Genom produktdifferentiering har Tarkett skapat sin starka marknadsposition.
Kvalitetsprodukter är svåra att angripa för konkurrenter eftersom de måste finna en lågprismetod
för att föra kamp mot (Tarketts) kvalitet (D’Aveni, 1994).
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Tack vare sin stora marknadsandel kan Tarkett utnyttja stordriftsfördelar för att erbjuda
konkurrenskraftiga priser på högkvalitativa produkter. Mindre konkurrenter måste hitta ett sätt att
matcha dessa låga priser genom att kringgå kostnadsnackdelen, vilket är ett resultat av de lägre
produktionsvolymerna. Redan idag finns det flera lågpriskonkurrenter som avser konkurrera med
låga priser. De utgör först och främst ett hot mot andra lågpriskonkurrenter, inte mot Tarkett.

Stora kapitalinvesteringar är också en barriär som måste övervinnas för att ge sig in på
marknaden för homogena plastgolv.

4.3.4 Kapitalstyrka

Tarkett utnyttjar sin kapitalstyrka genom att bekosta FoU av produkter. Många konkurrenter har
inte likvärdiga forskningsmöjligheter och har därför små möjligheter att hinna ikapp och förbi
Tarkett inom produktutveckling. Så länge företaget fortsätter med sina stora investeringar på FoU
krävs det mer kapital och investeringsvilja hos konkurrenterna för att kunna utmana Tarkett. I
nuläget verkar konkurrenterna däremot vara nöjda med att imitera Tarketts produkter.

4.4 Sammanfattning av företagens konkurrenssituationer

4.4.1 Pris/kvalitet

Tarkett är det enda företaget i undersökningen som lyckats profilera sig genom hög kvalitet. De
andra företagen arbetar inom branscher där de flesta konkurrenterna erbjuder detta och måste
således finna andra sätt att vinna kunder på. Detta har för båda företagen lett till pressade priser.

4.4.2 Timing/know-how

Alla företag i undersökningen söker ständig förflyttning av sina marknadspositioner för att uppnå
bättre lönsamhet. Främsta anledningen till företagens strävan efter nya marknader är att kunna
generera vinster på dem innan konkurrenterna tagit upp konkurrensen på marknaden. Ebbe
Toresson på Wilden förklarade företagets strävan efter nya positioner på följande vis:

”Att leda ett företag är som att gå uppför en neråtgående rulltrappa, så fort
man slutar trampa på framåt så åker man bakåt.”

 Tarkett berättade dock att de inte söker förflyttning av samtliga marknadspositioner. På vissa
marknader är de nöjda med att behålla sina positioner. Detta innebär att de inte satsar lika mycket
på produktutveckling och marknadsföring som på de marknader där de ville växa. De står alltså
inte stilla och ”mjölkar” marknaden eftersom det förmodligen skulle leda till förlorade
marknadsandelar. Cascades Djupafors är det enda företaget som vill förlora marknadsandelar på
vissa marknader. Det kan enligt D'Aveni (1994) vara nödvändigt eftersom "att behålla en fördel
kan vara förödande" (Ibid. s 27). För Cascades Djupafors beror beslutet på att marknaderna har
dålig lönsamhet och att valutakurser har en avgörande betydelse för om företaget går med vinst
eller förlust.
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Inget av företagen försöker mjölka marknaden genom sina produkter utan utveckling sker
kontinuerligt. Därför verkar Bostonmatrisen (se figur nedan) inte applicerbar för företag som är
utsatta för hyperkonkurrens. Kassakor verkar inte kunna skapa några långsiktiga vinster utan blir
snabbt förlegade och därför behandlas de flesta produkter som stjärnor under större delen av sin
livscykel. Detta innebär att stora investeringar måste läggas på produkterna för att förhindra att de
tappar marknadsandelar och blir ”hundar” efter en ytterst kort period som ”kassakor”. En bra
liknelse i sammanhanget är Microsoft som ständigt utvecklar nya versioner av sitt operativsystem
istället för att behålla sina befintliga och slippa utvecklingskostnaderna. De vet att så fort de
slutar lansera nya produkter kommer konkurrenternas möjligheter att ta över deras kunder öka
och därför måste de regelbundet presentera nya operativsystem (D’Aveni, 1994).

Figur 5: Bostonmatrisen

4.4.3 Affärsrevir

Alla företag anser att deras marknader är skyddade av höga inträdesbarriärer p.g.a. de omfattande
kapitalinvesteringar som krävs för att kunna konkurrera framgångsrikt på marknaden. Det är
dock viktigt att beakta ett företags kapitalstyrka som relativ. Den starkaste aktören kan alltid
övermannas om stora aktörer utanför branschen ser en god lönsamhetspotential och ger sig in i
branschen (D’Aveni, 1994). Ett exempel på detta är då NationsBank (den femte största banken i
USA 1993) och First Union Corporation (den nionde största banken i USA 1993) inledde en
kamp där kapitalstyrkan skulle avgöra. Under kampen gick mindre banker snabbt omkull och
blickarna riktades mot varandra och andra aktörer på marknaderna. Men företagen kunde sina
enorma tillgångar till trots inte hålla nya konkurrenter i form av Merrill Lynch, General Motors
och AT&T borta från sina marknader då dessa valde att diversifiera sig in på bankernas
marknader (Ibid.).

Genom Barneys analys av långsiktiga konkurrensfördelar kan vi inte stödja att höga
inträdesbarriärer i form av kapitalinvesteringar betraktas som en långsiktlig inträdesbarriär. Detta
för att de inte uppfyller kraven för att betraktas som sällsynta eller ej imiterbara (se s. 11).

Källa: www.marketingteacher.com
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4.4.4 Kapitalstyrka

Vi har sett att alla företag använt sig av sin kapitalstyrka på olika sätt. Cascades Djupafors har
kunnat klara flera svåra år med förluster genom stor kapitaltillgång i koncernen. Wilden använder
sig av kapitaltillgångar för att kunna starta projekt som kräver stora investeringar, medan Tarkett
satsar sitt kapital på produktutveckling varigenom de kan upprätthålla relativa kvalitetsfördelar
gentemot sina konkurrenter.
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5 De sju essen - för att möta hyperkonkurrens
De sju essen är ett strategiskt ramverk som företag kan använda för att identifiera och bygga upp
nya temporära konkurrensfördelar genom marknadsstörningar (D’Aveni, 1994). Tanken är att
företaget som använder ramverket skall få ett övertag genom en serie av initiativ istället för att
strukturera företaget för inre anpassning eller anpassning till omgivningen. Den yttre
omgivningen kommer enligt D’Aveni (1994) ändå att se annorlunda ut i morgon.

D’Aveni poängterar att de sju essen inte skall betraktas som en serie strategier, detta p.g.a.
hyperkonkurrensens egenskaper. Det finns enligt D’Aveni (1995) ingen strategi som kan ses som
ett framgångsrecept i sådan miljö, i stället skall de sju essen ses som ett arbetssätt för att driva
företag i olika riktningar. Meningen är att störa status quo (jämvikten) med hjälp av en serie
tillfälliga fördelar.

Tre grupper av ess

Ess ett och två handlar om visioner för störningar. Det tredje och fjärde esset berör egenskaperna
för att skapa störningarna. Resterande ess handlar om taktiken för att uppnå störningar.

5.1.1 Ess 1: Överlägsen tillfredsställelse av intressenter

Först och främst måste det finnas visioner för att störa jämvikten. Ett sätt är att hoppa över till en
arena som en konkurrent "slumrat in på". Genom att betjäna kunderna bättre i berörd arena kan
konkurrensfördelar uppnås. Det är här som D’Aveni anser att kunderna är den absolut viktigaste
intressenten, även om han påtalar vikten av en god relation mellan ägare och medarbetare för att
kunna tillfredsställa kunder. Dock får man inte tro att det är tillräckligt att tillfredsställa kunder i
dagens konkurrens. De företag som en gång var experter på området kan snart hamna på
efterkälken. Eftersträvansvärda fördelar är enligt D’Aveni (1994) att:

• Identifiera kundbehov som inte ens kunden kan formulera

• Hitta nya kunder som inte har betjänats tidigare

• Skapa nya kundbehov som inte funnits tidigare

• Förutse kundbehovens förändringar innan de sker

5.1.2 Ess 2: Strategisk spådom

För att åstadkomma punkterna ovan måste företaget ägna sig åt strategisk spådom genom att
försöka förutse och skapa behov i framtiden som företaget kan tillgodose bättre än andra. Här är
det förstås viktigt att kunna upptäcka nya trender och styra utvecklingen av viktig teknik och öka
medarbetarnas kompetens. Det gäller att förstå marknads- och teknikutvecklingen.



44

5.1.3 Ess 3: Positionering för snabbhet

Om två företag upptäcker samma konkurrensfördel ökar möjligheten att vinna för den som är
snabbast att sätta den i verket. Den som är snabbast ur startgroparna har sedan bättre
förutsättningar att vara först när det gäller att skapa nästa fördel. Med snabbheten störs status quo,
fördelar hos konkurrenter försvagas och nya fördelar kan skapas innan konkurrenterna hinner
vidta motåtgärder.

5.1.4 Ess 4: Positionering för överraskning

Slumrande konkurrenter är sårbara, särskilt om de är omedvetna om risken att en ny fördel (d.v.s.
nackdel för den slumrande konkurrenten) kan dyka upp. Genom att överraska motståndaren kan
konkurrensfördelen förlängas i tid och ge högre avkastning, tills fördelen är imiterad av
motståndarna. Här ges också möjligheter till att konkurrenters eventuella fördelar försvagas.

5.1.5 Ess 5: Ändring av spelregler

I det här esset och i nästkommande handlar det om att se hur motståndaren agerar. Utifrån den
informationen kan företaget se nya möjligheter att stärka de tidigare essen.

Att ändra spelreglerna förvirrar motståndarna. I stabila miljöer är taktiken inriktad på att behålla
konkurrensfördelar. Det är omöjligt i hyperkonkurrens. I stället måste taktiken vara mer flexibel
för att kunna åstadkomma fördelar. Det finns enligt D’Aveni (1994) oskrivna regler och
beteenden i alla branscher. Genom att vända upp och ner på dessa kan konkurrensfördelar
uppnås. Som exempel anför D’Aveni företaget Canon som lät tillverka engångspatroner för toner
till kopieringsmaskiner och lät kunder i stället för servicepersonal utföra momentet. I Sverige kan
vi sedan ett par år tillbaka hyr film på Internet istället för att besöka en videouthyrare. Om ett
företag inte ifrågasätter reglerna, kommer deras konkurrenter att göra det – förr eller senare.

”Hyperkonkurrerande företag inser att konkurrensreglerna fungerar som
kejsarens nya kläder – de finns där endast om alla ser dem och låtsas att
de följer reglerna” (D’Aveni, 1994, s 290)

För att kunna utnyttja detta ess behöver organisationen en kultur som uppmuntrar till kreativitet
och nya revolutionerande tankesätt.

5.1.6 Ess 6: Signalering

I stabila miljöer görs uttalanden i syfte att stärka företagets konkurrensfördelar eller för att
åstadkomma tysta överenskommelser. Det förstnämnda kan ske genom att visa sina muskler
medan det sistnämnda kan handla om att överge vissa marknader eller meddela prishöjningar för
att kontrollera om konkurrenter följer efter. Ett hyperkonkurrerande företag avslöjar ogärna sina
aktiviteter i förväg. Istället kan ett företag signalera en sak och göra en annan. Det skapar
förvirring hos motståndaren som får svårt att förutse vad som kommer att hända på marknaden.
Signaler i hyperkonkurrens skall alltså inte ses som ett åtagande.
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5.1.7 Ess 7: Samtida och sekventiella strategiska utfall

I hyperkonkurrens är Porters generiska strategier i form av differentiering och lågkostnad för
förutsägbara (D’Aveni, 1994). Han förespråkar i stället en rad av olika strategier som antingen
sätts i verket på en och samma gång (samtida utfall) eller i en planerad serie (sekventiella utfall).
På så sätt kan en konkurrent angripas från olika håll, samtidigt eller vid olika tidpunkter. Denna
strategi beskriver Kotler (2002) som gerillaattacker. Kotler (Ibid.) menar dock att gerillaattacker
är bäst lämpade för små företag som ämnar attackera stora.

5.2 Målen med de sju essen

De sju essen har fyra olika huvudmål, vilka även har berörts tidigare, för att kunna agera
framgångsrikt i hyperkonkurrens:

• Störa status quo: genom att företaget byter position störs marknaden och konkurrensen
trappas upp. Innan stabilisering hinner ske initieras ett hopp till en ny position,

• Skapa temporära fördelar: störningar ger konkurrensfördelar, t.ex. tack vare bättre kunskap
om kunders behov, men det dröjer inte länge förrän fördelen har imiterats eller försvagats på
annat sätt,

• Gripa initiativet: Genom att vara proaktiv med hjälp av aggressiva åtgärder på olika
konkurrensarenor kan företaget se till att konkurrenter hamnar på efterkälken. Det ger ökade
möjligheter till att fördelen blir mer långvarig och ger högre avkastning. Konkurrenterna blir
reaktiva och tvingas jaga för att komma ifatt.

• Behålla övertaget: Se till att utveckla fördelar kontinuerligt. Vänta inte på att konkurrenter
skall försvaga dem innan ett nytt initiativ tas.

5.3 Två steg i analysen

Analysarbetet sker i två steg.

Vi börjar med att analysera hur respektive företag svarar upp till D'Avenis (1995) sju ess, för att
sedan resonera om upptäckterna. Den här analysen benämner vi vertikal.

Tabell 7: Vertikal analys

Företag A B C
Sju ess
1. Överlägsen tillfredställelse
av intressenter
2. Strategisk spådom
3. Snabbhet
4. Överraskning
5. Bryta mot spelets regler
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6. Signalering
7. Samtida eller sekventiella
strategiska utfall

Nästa fas i analysarbetet sätter varje ess i fokus. Vilka samband ser vi? Används något av essen i
ett företag, men inte av ett annat? Hur kan vi förstå det? Denna del av analysen benämner vi
horisontell.

Tabell 8: Horisontell analys:

Företag A B C
Sju ess
1. Överlägsen tillfredställelse
av intressenter
2. Strategisk spådom
3. Snabbhet
4. Överraskning
5. Bryta mot spelets regler
6. Signalering
7. Samtida eller sekventiella
strategiska utfall

5.4 Vertikal analys: Hur kommer de sju essen till uttryck i varje enskilt
företag?

5.5 Wilden

5.5.1 Ess 1: Överlägsen tillfredställelse av intressenter

Wilden anser att kunderna är de viktigaste intressenterna att tillfredställa, därefter kunde de inte
rangordna resterande utan placerade personal, ägare och leverantörer på delad andra plats.
Genom att uppfylla kundernas kvalitetskrav såsom att leverera rätt kvantiteter vid rätt tidpunkt
och att alltid hålla avtal, försäkrar sig företaget om nöjda kunder. Wilden är mycket noga med att
inte låta felbedömningar gå ut över kunden. I händelse av att något projekt visar sig vara mer
kostsamt än beräknat, slutförs projektet med förlust utan försök att omförhandla priset. Istället
informeras kunden om utvecklingen så att denne är införstådd med att vid ett liknande projekt i
framtiden kommer prislappen att bli högre. Under intervjun framkom det inte att Wilden hade
lika omsorgsfulla metoder för att tillfredställa de övriga intressenterna.
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5.5.2 Ess 2: Strategisk spådom

Nya produkter utvecklas inte av Wilden då de enbart arbetar efter kundorder. Istället arbetar
företaget med att ständigt leta efter nya kunder att betjäna och även genom att försöka förutse
ändringar i kundbehov innan de inträffat. Sökandet efter nya kunder är grundläggande för Wilden
och det är möjligheterna som skapar strategin. Genom att ständigt hålla sig à jour om vilka nya
material och tillhörande egenskaper som forskas fram, arbetar företaget med att förutse vilka
användningsområden där dessa kan komma att bli värdefulla. På så sätt kan Wilden hjälpa kunder
i deras materialval.

5.5.3 Ess 3: Positionering för snabbhet

D’Aveni (1994) menar att platta organisationer är bäst rustade för snabba förändringar. Wilden i
Sverige ansåg sig själva vara en platt och flexibel organisation men menade att koncernen som
helhet kunde betraktas som hierarkisk och strikt. Anledningen till det är att företagets
affärsenheter är anpassade till de kulturella värderingar som förekommer i olika länder. I
Tyskland är det viktigt med ordning och reda, anställda måste bära slips och kostym på jobbet
och titulera varandra korrekt såväl i muntlig konversation som via e-post. Denna kultur råder
däremot inte Sverige eftersom det inte är ett naturligt beteende i den svenska företagskulturen.
Wilden arbetar alltså inte medvetet med en platt organisation eftersom de anser att det medför
större snabbhet då anpassning eller utveckling behövs, organisationen är istället formad av och
efter personerna som utgör den.

Genom att affärsenheten är så pass nischad upplever de inte konkurrensen särskilt hård inom sina
marknadssegment. Därför behöver inte Wilden vara särskilt uppmärksam på konkurrenternas
agerande. Wilden tycks således inte vara i behov av en utvecklad strategi för snabbhet i enlighet
med D’Avenis tredje ess.

Då avvikelser uppkommer i produktionen undersöks bakomliggande faktorer till felet. Wilden
arbetar inte med att analysera företagets inre styrkor och svagheter i enlighet med SWOT–
analyser eftersom det anses uppta för mycket tid för att vara lönsamt. Eventuella brister noteras
tillräckligt snabbt via företagets kontrollsystem och styrkorna berördes inte under intervjun.
Företaget tycks således inte arbeta med att försöka skapa möjligheter efter sina förmågor utan
snarare att skapa förmågor efter sina möjligheter. Detta kan vara en förklaring till att marknaden
består av två huvudkonkurrenter som inte lyckats differentiera sig från varandra. Båda företagen
arbetar utifrån kundernas önskemål och kan därför inte skapa konkurrensfördelar snabbare än det
andra, då dessa framkommer samtidigt till de båda aktörerna. Företagen tycks således ha ungefär
samma kompetens och förutsättningar för att uppfylla kundernas önskemål.

5.5.4 Ess 4: Positionering för överraskning

Överraskningar är per definition oförutsägbara (D’Aveni, 1994) vilket verkligen tagits fasta på i
Wilden. Den huvudsakliga strategin är att fånga upp möjligheter som sedan av huvudkontorets
chef bedömer på intuition snarare än genom omfattande analysarbete. Genom denna strategi är
det svårt för Wilden att veta hur företaget kommer att utvecklas i framtiden, än svårare borde det
vara för deras konkurrenter som inte ens vet vilka marknader Wilden har för avsikt att bearbeta.
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Wilden gör kontinuerliga analyser i omvärlden som företaget kan betrakta som möjligheter eller
hot. Detta dels för att kunna gripa nya möjligheter och skapa sig konkurrensfördelar, men också
för att undvika hot eller t.o.m. vända hoten till konkurrensfördelar.

5.5.5 Ess 5: Ändring av konkurrensreglerna

Under de sju år som Ebbe Thoresson varit ekonomichef på Wilden, har företaget inte lanserat
någon produkt som ändrat på branschens spelregler. Detta har sin enkla förklaring i att kunderna
beställer bestämda produkter som Wilden därefter tillverkar. Företagets strategi innebär att de
ständigt fångar upp nya idéer och projekt, men dessa är utarbetade av kunder. Därför betraktar vi
inte deras sökande efter genombrott, till något som kan leda till medveten ändring av
konkurrensreglerna.

5.5.6 Ess 6: Signalera strategisk avsikt

Under intervjun framgick det inte huruvida företaget signalerar vad de i framtiden har för avsikt
att göra. Med tanke på att strategin växer fram beroende på vilka projekt som företaget får, verkar
det rimligt att de inte signalerar om sina intentioner för framtiden då dessa ”bestäms” av
kunderna. Information från Wilden är främst avsedd till dess kunder, eller framtida kunder, och
således riktar de inte medvetet information till konkurrenterna med sina planer. Företaget säger
sig inte använda skenmanövrar i form av falsk signalering för att lura konkurrenter.

5.5.7 Ess 7: Samtida och sekventiella strategiska utfall

Utvecklingen i branschen går så snabbt och är så lätt att imitera att företaget inte ser någon
anledning till att ta på sig riskabla utvecklingsarbeten. Företaget går helst in då produkten är redo
att massproduceras. Vi finner således inget som tyder på att det här esset används av Wilden.

5.6 Cascades Djupafors

5.6.1 Ess 1: Överlägsen tillfredställelse av intressenter

Genom att placera personalen som den viktigaste intressenten att tillfredställa, satte sig Cascades
Djupafors emot D’Avenis teori (1994) om att kunderna måste vara de viktigaste att tillfredställa
för företag i hyperkonkurrens. Företaget menar att det krävs motiverad personal för att tillverka
produkter av god kvalitet och även för att följa upp med god service. Arbetet med att få
tillfredställda kunder verkar således utgå ifrån företagets interna resurser och inte från kundens
krav. Detta till trots har företaget genom att ändra konkurrensreglerna börjat tillverka produkter
som bättre än konkurrenternas svarar mot kundernas behov. Cascades Djupafors kunde även ge
exempel på hur de efter stormen Gudruns härjningar omförhandlade sina avtal med
skogsbolagen. Företaget erbjöd sig att betala högre priser än vad avtalet gjorde gällande, förutsatt
att detta nya avtal skulle gälla i tre år framöver.

5.6.2 Ess 2: Strategisk spådom

Cascades Djupafors utvecklar sina produkter efter sin tro på framtida kundbehov och strävar efter
att utveckla dessa innan efterfrågan uppkommit. Dessa innovationer har medfört mindre negativ
miljöpåverkan och bättre anpassning till kundens behov. Företaget försöker även förutse framtida
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ändringar av kundbehov genom att bearbeta företagen som designar produkterna. Därmed kan det
skapas möjligheter till feedback om nya önskemål och krav.

Företaget arbetar också med att finna nya och tidigare åsidosatta kunder att betjäna. Branschen
har tidigare varit utformad på så sätt att kartongproducenterna främst varit i kontakt med
designföretagen, vilka i sin tur varit i kontakt med slutkunden. Cascades Djupafors har börjat
bearbeta slutkunden istället för att bara inrikta sig på designföretagen. Avsikten är att skapa tryck
på designföretagen, både från Cascades Djupafors och från slutkonsumenten, att de skall använda
sig av deras kartonger. På så sätt har Cascades Djupafors omdefinierat sin syn på marknaden.

5.6.3 Ess 3: Positionering för snabbhet

Cascades Djupafors menar att företaget har en platt organisationsstruktur, men om det bidrar till
snabba åtgärder är utifrån vår insamlade empiri omöjligt att avgöra. Frågan är också vad en platt
organisation är. Björn Sandberg har erfarenheter från jobb i andra stora organisationer och mot
bakgrund av den insikten kan han peka på att organisationsstrukturen i Cascades Djupafors är
förhållandevis platt.

Vi kunde under intervjun konstatera att Cascades Djupafors aktivt arbetar för, och har system för
att fånga upp konkurrenters strategier. Dessa analyseras utifrån källans trovärdighet och med de
bransch- och omvärldsfaktorer som kan relateras till informationen för att avgöra om företaget
skall reagera och i så fall hur.

Företagets analyser av dess inre styrkor och svagheter möjliggör ett snabbt agerande då olika
situationer dyker upp. Företaget vet vilka svagheter de har idag och försöker arbeta bort dessa
innan konkurrenter lyckats dra fördelar av det.

5.6.4 Ess 4: Positionering för överraskning

Utvecklingen inom Cascades Djupafors har inte lett till att nya branscher har bearbetats, företaget
arbetar endast med att tillverka kartong.

Snart kommer Cascades Djupafors att tillkännage sin nya satsning med vilken de tror att
konkurrenterna kommer att bli överraskade. Överraskningsmomentet medför att konkurrenternas
eventuella svar blir fördröjda då de inte kan börja arbetet med att imitera Cascades Djupafors
förrän produkterna redan nått ut till kunderna.

På Cascades Djupafors görs omvärldsanalyser för att upptäcka hot och möjligheter som kan
användas till att skapa överraskningsmoment för konkurrenterna, men också för att undvika att
bli överraskad av dem.

5.6.5 Ess 5: Ändring av konkurrensreglerna

Då Cascades Djupafors började sälja kartonger med yta som mått istället för vikt, bröt företaget
upp den för branschen gängse normen. Detta kunde göras eftersom produktutveckling
möjliggjorde framställning av tunnare kartonger med samma hållbarhet som konkurrenternas
tjockare (och därmed tyngre) kartonger.
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Även genom den antågande satsningen hoppas företaget kunna ändra konkurrensreglerna då en
tidigare relativt ouppmärksammad faktor kommer att hamna i fokus, och förhoppningsvis kunna
bli en konkurrensfördel för företaget.

5.6.6 Ess 6: Signalering av strategisk avsikt

Cascades Djupafors tror på ärlighet och säger sig inte använda någon strategi för att sprida
desinformation till sina konkurrenter. Uppgifterna de lämnar ut är främst avsedda för att
informera kunderna, och det anses förrädiskt att sprida falsk information till dem.

5.6.7 Ess 7: Samtida och sekventiella strategiska utfall

Cascades Djupafors miljösatsning kommer nu då de upptäcker att strategin de tidigare använt för
att positionera sig, har blivit en förutsättning för överlevnad i branschen. De berättar att deras
tidigare strategiska positioner har varit inriktade på kvalitet och flexibilitet, men idag erbjuder de
flesta konkurrenter kvalitet varför det snarare har blivit en förutsättning än ett sätt att positionera
sig på. Tarkett ämnar nu positionera sig som ett miljövänligt företag och hoppas genom det vinna
konkurrensfördelar fram tills dess att konkurrenterna har svarat på denna strategi.

5.7 Tarkett

5.7.1 Ess 1: Överlägsen tillfredställelse av intressenter

Tarkett anser att kunderna är viktigast att tillfredställa och menar att utan villiga köpare vore
deras teknik inget värd. På en delad andra plats rangordnar Tarkett ägarna och personalen medan
leverantörerna hamnar på en fjärde plats. Denna rangordning stämmer väl överens med den som
D’Aveni menar, att alla företag som är utsatta för hård konkurrens måste arbeta efter.

För att säkerställa att kunderna är nöjda är det viktigt för Tarkett att produkterna håller rätt
kvalitet och att servicen är av hög klass. Dessutom är leveranssäkerheten kritisk då golven varken
får levereras för tidigt eller för sent. Ett bygge stannar av och kostar stora summor om arbetarna
måste vänta på att golvet ska levereras. Stora byggen kräver stora volymer av golv som det sällan
finns lagerutrymme för, vilket förklarar varför golven inte får levereras för tidigt. Personalen
erbjuds en god arbetsmiljö och bra avtalsvillkor i form av hög lön, stora möjligheter till
kompetensutveckling, samt bonussystem som främst baseras på personalens effektivitet. Maria
Strand påtalar också att det är extra stimulerande att arbeta för företag som har höga vinster.

5.7.2 Ess 2: Strategisk spådom

Då Tarkett lanserade ett golv som tack vare ett speciellt ytskikt kunde rengöras utan kemikalier,
lyckades företaget skapa ett kundbehov som ingen tidigare reflekterat över. Innovationen har
medfört positiv miljöpåverkan och även besparingar i kemikalieinköp och lagerutrymme för
kunderna. Tarkett arbetar mycket med att upptäcka nya produktegenskaper för att kunna erbjuda
kunderna överlägsen tillfredsställelse. Under intervjun berördes flera möjliga produkter som i
framtiden förhoppningsvis skall kunna börja produceras. Tarkett satsar även på att hitta nya
miljöer för sina golv, t.ex. bussar och tåg.
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5.7.3 Ess 3: Positionering för snabbhet

Tarkett betraktar sin organisation som traditionellt hierarkiskt uppbyggd. D'Aveni (1994) menar
att tröga hierarkiska organisationer inte är lämpliga i hyperkonkurrens och att det istället krävs
plattare och grupporienterade strukturer för att företaget ska kunna fatta snabba beslut och vidta
åtgärder. D’Avenis teori till trots är Tarkett det företag som leder produktutvecklingen i
branschen. Genom omfattande satsningar på FoU har Tarkett hamnat i framkant vad gäller
utvecklandet av nya produkter

För att hålla sig à jour med konkurrenternas utspel använder sig Tarkett av olika metoder för att
inhämta information, t.ex. branschmässor där företagen presenterar forskningsresultat och nya
upptäckter. Utifrån signalerna som företaget fångar upp utformas, om det anses nödvändigt,
strategier för att bemöta konkurrenternas utspel.

Genom företagets SWOT-analyser undersöker Tarkett sina svagheter respektive styrkor. Detta
skapar goda förutsättningar för ett snabbt agerande.

5.7.4 Ess 4: Positionering för överraskning

Tarkett i Ronneby producerar homogena plastgolv och har inga planer på att producera andra
typer av produkter. Även om de skulle ha sådana planer, så skulle de förmodligen inte berätta det
för oss. Istället ligger Tarketts överraskningsmoment i att de mycket oftare än sina konkurrenter
kan presentera nya produktegenskaper för sina golv. Tarketts konkurrenter arbetar också med
överraskningsmoment men dessa är mest av prissänkningskaraktär. Genom kvalitetsförbättringar
kan Tarkett hålla priserna uppe trots konkurrenternas prissänkningar, de byter på så sätt fokus för
konkurrensen samtidigt som de försvagar konkurrenternas utspel genom egna prissänkningar.

Tarkett arbetar som sagt sagts med SWOT-analyser. Det tyder på att företaget anser sig kunna
analysera omvärldsfaktorer för att slippa bli överraskade då det är för sent att förebygga eller
utnyttja de hot och möjligheter som dyker upp.

5.7.5 Ess 5: Ändring av konkurrensreglerna

Då Tarkett lanserade sitt lättstädade golv ändrade de drastiskt branschens spelregler.
Konkurrenterna var tvungna att utveckla golv med liknande egenskaper för att inte gå miste om
stora marknadsandelar. Det tog flera år innan Tarketts konkurrenter kunde presentera produkter
med liknande egenskaper, vilket gav Tarkett goda möjligheter att skörda vinster under lång tid.
Aktörerna i branschen verkar främst konkurrera genom låga priser. Därför är Tarketts
produktutveckling kritisk för att de ska kunna behålla sin ställning som marknadsledare.
Produktutvecklingen är också viktig för att de inte ska tillåta konkurrenterna att kunna flytta
fokus till deras konkurrensfördelar i form av lägre priser.

Tarkett arbetar aktivt med att finna nya och okonventionella produkter att konkurrera med. Som
exempel nämns en produkt vid namn Optima, som konkurrenterna ännu inte har lyckats imitera,
20 år efter lanseringen.
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5.7.6 Ess 6: Signalering av strategisk avsikt

På den årliga branschmässan signalerar alla företag sina visioner och pågående projekt, men
självklart avslöjas inte vilka åtgärder som avses genomföras då affärshemligheter är ytterst
känsliga i syfte att kunna behålla sina konkurrensfördelar så länge som möjligt. Tarkett vänder
sig främst till sina kunder när de sprider information om sin verksamhet. Falska signaler som
syftar till att oroa och lura konkurrenter har företaget inte spridit såvitt Maria Strand vet.

5.7.7 Ess 7: Samtida och sekventiella strategiska utfall

Ständigt pågående forskning i olika riktningar leder till att denna strategi används flitigt av
Tarkett. Företagsledningens vilja att satsa på forskning är grundläggande för att denna strategi
ska kunna anammas. Av vår intervju att döma tyder mycket på att förmågan att kunna genomföra
denna strategi är en viktig faktor för Tarketts framgång.

5.8 Horisontal analys: Hur kommer företagens agerande till uttryck i varje
enskilt ess?

Vi har nu kommit till den andra fasen i vår undersökning. Den första handlade om hur varje
enskilt företag agerar utifrån de sju essen. I det här avsnittet sätter vi i stället varje ess i fokus.
Vilka samband och/eller olikheter kan vi se och hur kan det förklaras? På vilket sätt kommer de
sju essen till uttryck i varje enskilt företag?

5.8.1 Ess 1: Överlägsen tillfredställelse av intressenter

D’Aveni (1995) menar att företag måste arbeta med att tillfredställa intressenterna i följande
prioritetsordning för att vara konkurrenskraftiga:

• Kunder

• Personal

• Ägare

• Leverantörer

Inget av de tillfrågade företagen rangordnade på exakt detta sätt. Wilden rangordnade kunden
som nummer ett och resterande intressenter på en delad andraplats. Tarkett var det företag vars
rangordning stämde bäst överens med D’Avenis föreslagna. Högst upp placerade de kunderna, på
delad andra plats placerades personal och ägare och sist placerades leverantörerna. Cascades
Djupafors gick emot strömmen och angav att personalen var viktigast att tillfredställa. De anser
att det krävs motiverad personal för att tillverka produkter av god kvalitet och även för att följa
upp med god service. Detta leder i sin tur till nöjda kunder och då dessa betalar för sig får
företagets ägare god avkastning på sitt kapital. Precis som Tarkett placerar Cascades Djupafors
leverantörerna längst ner. Se tabell

Rangordning 1 2 3 4
Wilden Kunder Övriga
Cascades Personal Kunder Ägare Leverantörer
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Djupafors
Tarkett Kunder Ägare,  Personal Leverantörer

D’Avenis (1994) påstående om att de tre intressenterna kund, personal och ägare alltid måste
premieras i den ordningen fann vi inte något större stöd för i vår undersökning. Under
intervjuerna framkom det att två av respondenterna hade arbetat i andra företag där
leverantörerna var de viktigaste intressenterna, Inget av de undersökta företagen rangordnade
intressenterna i exakt den ordning som D’Aveni förespråkar.

Alla företag uppgav att leverantörerna hålls nöjda genom att avtal fullgörs i rätt tid och att
eventuella förhinder rapporteras i god tid. Cascades Djupafors omförhandling av avtalet till
leverantörerna efter stormen Gudrun medförde att leverantörerna fråntogs en stor del av sin
förhandlingsstyrka. På så sätt har företaget reducerat en av Porters ”Five Forces”, leverantörernas
styrka, vilket förbättrar förutsättningarna att uppnå långsiktig lönsamhet (Porter, 1991).

Alla tre företagen arbetar med att erbjuda hög kvalitet till sina kunder, både gällande deras
produkter men också deras service. Ägarna blir nöjda genom att företagen visar på ett gott
resultat. Alla företag arbetar med att uppnå långsiktig lönsamhet, då kortsiktiga vinster är inte
lika eftersträvansvärda eftersom företagen menar att dessa oftast visar sig olönsamma i ett
långsiktigt perspektiv. Alla företagen i undersökningen utvecklar sin teknologi och kompetens för
att kunna producera nya och bättre produkter istället för att stanna kvar i sina positioner och
”mjölka” marknaden med sina befintliga produkter. Denna form av strategi är kritisk för företag i
hyperkonkurrens där det gäller att utvecklas eller snabbt se sig utkonkurrerad (D’Aveni, 1994).

På Cascades Djupafors arbetas det mycket med företagsstrategier/visioner på en låg hierarkisk
nivå för att göra personalen delaktig och motiverad. Det tror företaget är den viktigaste
anledningen till den låga sjukfrånvaron och goda ekonomiska resultat. Detta arbetssätt får stöd av
J Richard Hackmans motivationsteori (Bakka, et al., 2001) som säger att personal blir motiverade
av att förstå vilken betydelse deras arbete har i det stora hela. Personalen kan påverka strategin
och därmed resultatet vilket ger ökad förståelse och acceptans för de krav som ställs på dem.
Företagets arbetssätt får även stöd ifrån Peter Senges fem lärande discipliner (Bakka, et al., 2001)
där skapandet av en gemensam vision är en av de ingående disciplinerna. Denna vision skapas
genom att alla har möjlighet att påverka företagets strategi.

Tarkett satsar på att erbjuda bra löner, goda möjligheter till kompetensutveckling samt
prestationsbaserade belöningar för att tillfredställa sin personal. En bra lönenivå är
grundläggande för att förhindra otillfredsställelse hos personalen, men det kan inte utlösa
motivation, menar Herzberg som därför klassar hög lönenivå som en hygienisk faktor. Även Per
Arvidsson (2006-01-19) menar att enbart pengar inte är tillräckligt för att skapa motiverad
personal. Vi finner också stöd för Prahalad & Hamel som menar att det är interna resurser, men i
huvudsak s.k. kärnkompetenser, som ligger till grund för konkurrensfördelar. Tarkett har även
andra åtgärder för att behålla sin personal. Möjlighet till kompetensutveckling finner vi stöd för i
Senges fem lärande principer där personligt mästerskap är en princip för att skapa motivation
genom individuell inlärning och personlig kompetensutveckling. Vid utformande av
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belöningssystem är det viktigt att personalen som omfattas av systemet har möjlighet att påverka
utfallet (Arvidsson, 2006) för att skapa motivation.

Alla tre företagen arbetar med att skapa en god arbetsmiljö, men vem skulle å andra sidan hävda
motsatsen? Noterbart i sammanhanget är ändå att Cascades Djupafors erhöll pris 2005 av
Ronneby kommun som årets arbetsplats ur arbetsmiljösynpunkt. Nämnas bör också att vi inte har
genomfört en djupare analys av hur företagen tillfredsställer sina intressenter.

Utifrån våra intervjuer har vi svårt att avgöra huruvida företagen erbjuder överlägsen
tillfredsställelse för sina intressenter eller inte. Alla företagen vill självklart ha tillfredställda
intressenter men hur kan vi, utifrån en intervju på varje företag, avgöra om de är överlägset
tillfredställda eller inte? För att kunna undersöka detta hade vi behövt undersöka flera företag i
varje bransch och sedan jämfört dem.  Det vi däremot kan säga är att företagen gör goda vinster
vilket tyder på att kunder och ägare är tillfredställda. Cascades Djupafors kunde även påvisa en
imponerande låg sjukfrånvaro (2,9 %). Det kan tolkas som ett tecken på att personalen är
tillfredsställd. Längre än så kommer vi inte och kan därför inte bedöma företagen utifrån ess ett.

Företag Wilden Cascades Djupafors Tarkett
Överlägsen
tillfredsställelse av
intressenter

? ? ?

5.8.2 Ess 2: Strategisk spådom

De undersökta företagen arbetar med att försöka förutse framtida ändringar av kundbehov. Denna
strategi kallas av Ansoff (1965, refererad i Bruzelius & Skärvad, 1989) för produktutveckling och
innebär att ett företag utvecklar nya produkter som de sedan säljer på, för företaget, befintliga
marknader. Wilden gör detta främst genom att vara uppdaterad på nya material som tas fram för
att kunna förutse framtida användningsområden. Cascades Djupafors arbetar med att synas mer
ute hos designers för att kunden redan under utvecklingsfasen ska bli medveten om företaget,
medan Tarkett ständigt arbetar med att finna förbättringar som gör det enklare för kunden.

Företag Wilden Cascades Djupafors Tarkett
Strategisk spådom X X X

Cascade Djupafors och Tarkett strävar efter att förbättra produkterna och att skapa nya
kundbehov innan kunderna ens formulerat dem. Dessa innovationer har i båda fallen lett till
mindre negativ miljöpåverkan och bättre anpassning till kundens behov. Detta arbetssätt ger stöd
till D’Avenis teori som säger att hyperkonkurrerande företag kännetecknas av arbetet med att
förutse framtida kundbehov och utveckla dessa innan efterfrågan uppkommit (D’Aveni, 1994).

Wilden satsar inte på att själva utveckla nya produkter utan tillverkar produkter mot kundorder.
Företagets starka marknadsposition har istället uppnåtts genom att företaget undviker riskabla
utvecklingsprojekt och istället går in när det är dags för serietillverkning. Detta arbetssätt går
tvärtemot D’Avenis teorier, men har visat sig vara framgångsrikt för företaget som har en stark
position inom sina huvudsakliga marknadssegment.
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Alla tre företag arbetar med att hitta nya kunder att betjäna. Cascades Djupafors arbetar främst
med att skapa relationer med slutkonsumenter istället för att enbart gå via mellanhänder. Tarkett
satsar på att hitta nya miljöer för sina golv, inte bara stora byggnader utan även bussar och tåg.
De arbetar även med att skapa goda kontakter med olika typer av aktörer som kan påverka valet
av golv, t.ex. företagsledningar, byggherrar, arkitekter och golvläggare. Wilden håller ögon och
öron öppna för att fånga upp kundernas behov, vilket leder dem i olika riktningar och på sätt
skapas deras strategi. Precis som Pascal (refererad i Mintzberg et al., 1998b) påtalar så har detta
visat sig vara en framgångsrik strategi för Honda, som tidigare nämnts. Detta är ett viktigt
kännetecken för Mintzbergs skola för lärande. Det är inte företagsledarens roll att hitta på
avsiktliga strategier, det är snarare att styra processen mot strategiskt lärande - där nya strategier
kan uppstå (Ibid.)

Cascades Djupafors och Tarkett verkar däremot arbeta mer med att medvetet bearbeta bestämda
marknader, enligt Porters teorier. Denna strategi för att växa kallas av Ansoff för
marknadsutveckling, (1965, refererad i Bruzelius & Skärvad, 1989). För att kunna överleva i
hyperkonkurrens måste ett företag hela tiden vara förberett på att omdefiniera sin syn på
branschen, dels genom att ta fram nya produkter och produktegenskaper och dels genom att
omdefiniera sin syn på marknaden (D’Aveni, 1994). Genom att hela tiden hitta nya
kundmarknader skapas nya konkurrensfördelar som konkurrenter måste svara på.

Vi finner stöd för Prahalad & Hamel, samt Itamis (refererad i Mintzberg et al., 1998b) teorier
som menar att interna resurser, i huvudsak s.k. kärnkompetenser, ligger till grund för
konkurrensfördelar. Det är således inte Tarketts golv Optima som är en stor konkurrensfördel
sedan 20 år tillbaka, det är enligt författarna kärnkompetensen som skapade golven. Itami
benämner sådana konkurrensfördelar som osynliga i form av ”know-how” (Ibid.).

Alla företagen i undersökningen pekar på att den tekniska utvecklingen inom branschen syftar till
att vidareutveckla befintlig teknologi för att ta fram bättre processer och material. Företagen är
således inte speciellt inriktade på att hitta alternativa sätt att tillgodose kundens krav, de uppgav
sig heller inte ha sett några tecken som tyder på att alternativa lösningar är under utveckling.
Detta till trots är det viktigt att hålla uppsikt på substitutionstrycket (en av Porters ”Five Forces”)
för att inte riskera att sitta med förlegad teknologi. Speciellt viktigt är detta för Tarkett som inte
bara konkurrerar med andra företag som tillverkar homogena plastgolv, utan med producenter
som tillverkar alla typer av golv. Gamla tankebanor kan alltid brytas. Bara för att pizzor har
förpackats i pizzakartonger så långt minnet sträcker sig tillbaka, behöver det inte innebära att det
alltid kommer att vara så. Med detta menar vi att alla normer kan brytas, även de som tas för
givna.

5.8.3 Ess 3: positionering för snabbhet

D'Aveni menar att tröga hierarkiska organisationer inte är en lämpliga i hyperkonkurrens (1994).
Det krävs i stället plattare grupporienterade strukturer som banar vägen för snabba beslut och
åtgärder (Ibid.). Mintzberg (1983) använder andra ord och anser att företag i dynamisk miljö bör
forma organisationen på ett decentraliserat och organiskt sätt, d.v.s. genom koordinering och
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anpassning (s.k. ad hockrati). Gyllberg & Svensson (2002) refererar till Burns & Stalker som
fann att formella och hierarkiska organisationsformer är bäst lämpade i stabila omgivningar. Det
för tankarna till situationsforskningen, som innebär att en organisations utbyte med omvärlden
har avgörande betydelse för organisationens struktur (Bakka et al., 2001) och strategi (Miles &
Snow refererad i Ibid.). Med omgivning (omvärld) menas de krafter som befinner sig utanför
organisationen eller allt som inte är den egna organisationen (Mintzberg, 1998b), t.ex. bransch,
teknikutveckling, konkurrens och kundpreferenser.

P.g.a. tidsbrist har vi inte granskat företagens organisationsstrukturer i detalj, men vi finner det
intressant att Tarkett är det enda företaget som betraktar den egna organisationen som traditionellt
hierarkisk. Deras strategi torde vara ett tecken på att organisationstyper av det traditionellt
hierarkiska slaget kan vara bra rustade för snabba åtgärder, i motsats till D'Avenis uppfattning.
Det är däremot angeläget att påtala att snabba åtgärder är ett begrepp som kan tolkas på olika sätt,
och vi har inte studerat snabbheten i företagens beslutsprocesser.

Cascades Djupafors menar att företaget har en platt organisationsstruktur, men om det bidrar till
snabba åtgärder är förstås svårt för oss att avgöra, av skäl som anförts ovan. Frågan är också vad
en platt organisation är? Cascades Djupafors har fem nivåer i hela koncernen, vilket kan anses
platt för vissa men hierarkiskt för andra.

Wilden anser att de har en icke-hierarkisk struktur i Sverige medan koncernen i övrigt är oerhört
hierarkisk och strikt. Den undersökta affärsenheten upplever den lokala omgivningen som stabil,
vilket Burns & Stalker (refererade i Bakka, et al. 2001) skulle rekommendera en mer hierarkisk
struktur till. Med strikt menar respondenten att det skall vara ordning och reda, klädseln på
huvudkontoret är slips och kostym. I Tyskland har företaget även regler för ur man titulerar
varandra i e-post.

Cascades Djupafors och Tarkett arbetar med analyser av företagets inre styrkor och svagheter
vilket Wilden inte gör. Som tidigare påtalats anser D’Aveni (1994) att SWOT–analyser är
meningslösa inom hyperkonkurrens eftersom förutsättningar hela tiden förändras och att dagens
styrka kan vara en svaghet imorgon, vilket vi utifrån vårt material inte håller med om. Vi anser att
vår empiri pekar på en koppling mellan företagets förmåga att agera snabbt och dess medvetenhet
om sina egna styrkor och svagheter. Inte förrän ett företag vet vilka styrkorna och svagheterna är
kan de styra det på ett medvetet sätt för att utnyttja dessa. Genom att styra företagets utveckling
mot områden där dess styrkor kan utnyttjas, anser vi att företaget skapar bättre förutsättningar för
snabbt agerande.

Företag Wilden Cascades Djupafors Tarkett
Analys av inre styrkor
och svagheter

X X

Positionering för
snabbhet

X X
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Kulturella aspekter

Tarkett menar att organisationens kultur är av stor betydelse och bidrar till att skapa
konkurrensfördelar. Vidare anser de att deras kultur skapar konkurrensfördelar, de kallar det
själva för bruksanda, där personalen känner mycket stolthet. Tarketts många framgångsrika
projekt har enligt Maria Strand suddat bort den blekingska ”det går inte”-attityden, vilket öppnat
vägen för en mer optimistisk attityd. Cascades Djupafors berättade att det är avsevärt "mycket
enklare att hitta nya medarbetare med rätt kompetens än att hitta de som passar in i laget".
D'Aveni (1994) poängterar kulturens betydelse för att medarbetarna skall bli mer engagerade,
vilket är väsentligt i hyperkonkurrens. Men vad är egentligen kultur? Enligt Mintzberg är det allt
som är omkring oss, t.ex. hur vi kommunicerar och musiken vi lyssnar på. (Mintzberg, 1998).
Samtidigt kan kultur ses som det unika sätt som vi människor agerar med det som finns omkring
oss (Ibid.). Ofta diskuteras organisationskultur som en organisations själ, d.v.s. människors
delade övertygelser, vanor och traditioner, som också kan uttryckas med hjälp av fysiska
symboler som produkter eller symboler. Kan då kulturen betraktas som en bestående
konkurrensfördel? Ja, enligt Barney (1991), under förutsättning att den uppfyller de fyra
kriterierna som tidigare diskuterats. En djupt rotad kultur kan dock, som Mintzberg påpekar, leda
till att företaget blir stelt och inte uppmuntrar till nödvändig förändring i företaget (1998b).

Vi kan förstå företagens strukturer med hjälp av situationsteorin, s.k. "contingency theory". Det
finns inte en organisationsform som är universalt bäst, eftersom det är ”situationsberoende".
Däremot hävdas det att vissa organisationsformer, under givna förutsättningar, är effektivare än
andra och har en bättre anpassningsförmåga (Bakka et al., 2001). Det är denna
anpassningsförmåga som är intressant när vi jämför företagen i vår undersökning. Naturligtvis är
det svårt för oss att mäta anpassningsförmågan, men vi kan åtminstone konstatera att Tarkett och
Cascades Djupafors arbetar aktivt med att fånga upp konkurrenters strategier och därefter reagera
utifrån inhämtad information. Detta rimmar väl med att de anser befinna sig i en dynamisk
omgivning. Miller (refererad i Mintzberg et al., 1988b) menar att konkurrenters agerande
påverkar det egna företagets strategi och struktur, vilket vi finner starkt stöd för hos dessa två
företag.

Wilden å andra sidan upplever sin omgivning vara stabil. Undantaget är då nya avtal ska slutas.
Företaget måste då ta hänsyn till konkurrenternas beteende för att lägga ett väl anpassat anbud.
Anledningen till att företaget uppfattar sin marknad så stabil tror vi inte beror på att företaget
egentligen befinner sig på en lugn marknad utan snarare på grund av att företaget inte har en egen
affärsenhetsstrategi. Strategin från huvudkontoret är koncernomspännande och därför behöver
affärsenheten inte ägna mycket fokus på sin omgivning då det görs högre upp inom koncernen.

Utifrån ovan förda resonemang finner vi att de undersökta företagens reaktioner på konkurrenters
beteenden inte kan vara planerade i förväg. Både i förväg fastställda planer och oförutsedda
händelser formar strategin, vilket ger stöd åt perspektiven strategi-i-utveckling (Hatch, 1997) och
strategi som mönster (Mintzberg, 1998b). Processerna som företagen använder sig av för att
agera och ändra egna beteenden behövs för att kunna konkurrera mot föränderliga konkurrenter
och neutralisera deras konkurrensfördelar (D’Aveni, 1994).
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Företag Wilden Cascades Djupafors Tarkett
Positionering för snabbhet X X

5.8.4 Ess 4: Positionering för överraskning

För att kunna överraska konkurrenter och hitta nya marknader att bearbeta behöver företag i
hyperkonkurrens inse att konkurrensfördelar kan utnyttjas inom områden som inte bearbetas idag
(D’Aveni, 1994). D’Aveni förklarar detta med liknelsen att den skicklighet som en idrottsman
utvecklat inom en gren även kan tas tillvara i andra grenar. Wilden är det företag som arbetar
mest med att överraska, mycket med tanke på deras sätt att fånga upp möjligheter (t.ex.
renrumstillverkningen), som snarare beslutats utifrån företagsledningens intuition snarare än
förutbestämda planer. Nu vet vi inte i vilken utsträckning som beslutet om renrumstillverkningen
baserades på intuition, men det är ändå intressant att Wilden nämner det. Mintzberg (1998, s 210)
refererar till Monaka & Takeuchi som menar att "...they [managers] need to pay more attention
to the less formal and systematic side of knowledge and start focusing on highly subjective
insights, intuitions and hunches...".

Företag som är utsatta för hyperkonkurrens måste ständigt rikta sin uppmärksamhet mot
konkurrenternas utspel för att inte förlora marknadsandelar då konkurrenterna presenterar nya
innovationer (D’Aveni, 1994). Tarkett har flera gånger lanserat nya innovationer som
konkurrenter mer eller mindre framgångsrikt försökt kopiera. Cascades Djupafors anser att de
konkurrenter som de håller ögonen på är förutsägbara, men å andra sidan anser förmodligen
konkurrenterna samma sak om Cascades Djupafors. Cascades Djupafors tror däremot att deras
nya satsning kommer att överraska konkurrenterna när den tillkännages. Genom deras nya
satsning visar företaget att de arbetar med  esset att skapa överraskningar för att överrumpla
konkurrenter.

Företag Wilden Cascades Djupafors Tarkett
Positionering för överraskning X X X

I detta ess har vi valt att även vända på myntet för att undersöka om företagen arbetar med att
undslippa överraskningar från konkurrenter. Det framkom under våra intervjuer att de undersökta
företagen arbetade med omvärldsanalyser för att upptäcka hot och möjligheter som kunde uppstå.
D’Aveni (1994) menar däremot att denna typ av analyser tar alldeles för mycket tid i anspråk och
att det dessutom sällan visar sig bli som förutspått. Därför, anser D’Aveni, är det ingen mening
med att ägna sig åt denna typ av analyser om företaget är utsatt för hyperkonkurrens. Vi är dock
av den uppfattningen att genom analyser kan företaget förhindra att konkurrenter överraskar dem
och således neutralisera det fjärde esset för sina konkurrenter. Genom att arbeta med
omvärldsanalyser menar vi dessutom att företaget förbättrar sina möjligheter att upptäcka yttre
möjligheter som de sedan kan använda sig av vid skapandet av nya konkurrensfördelar.

5.8.5 Ess 5: Ändring av konkurrensreglerna

Under de senaste åren har både Cascades Djupafors och Tarkett, till skillnad från Wilden, ändrat
på branschens konkurrensregler genom olika metoder. Detta har däremot inte Wilden gjort under
de senaste sju åren.
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De undersökta företagen är medvetna om att branschens olika konkurrensregler endast fortlever
så länge ingen ifrågasätter dem. Därför arbetar Cascades Djupafors och Tarkett aktivt med att
ändra på dessa regler istället för att vänta och låta andra göra det. Även Wilden söker möjligheter
att fånga om sådana skulle dyka upp.

Av intervjuerna att döma anser samtliga företag att de kan vinna mycket på att förändra
konkurrensreglerna i branschen, Wilden söker dock inte medvetet efter sådana genombrott.

Företag Wilden Cascades Djupafors Tarkett
Ändring av konkurrensreglerna X X

5.8.6 Ess 6: Signalering av strategisk avsikt

Inget av de medverkande företagen säger att de använder sig av D’Avenis sjätte ess, vilket ger
strategin dåligt stöd i verkligheten. Vad detta beror på är svårt att förklara, kanske skiljer sig den
svenska kulturen från den amerikanska. Det kan även bero på att företagen inte har tid att ägna
sig åt att lura sina konkurrenter utan väljer att lägga huvudsaklig energi åt produktutveckling och
marknadsbearbetning. Företagen i undersökningen riktar fokus främst till sina kunder (inte
konkurrenter) då de förmedlar information. Det tyder på att denna strategi inte ens har betraktats
som intressant av företagen att använda sig av. Vi skall dock vara medvetna om att företagen i
undersökningen har skäl att, inför oss, inte avslöja signalering av det här slaget.

Företag Wilden Cascades Djupafors Tarkett
Signalering av strategisk avsikt

5.8.7 Ess 7: Samtida och sekventiella strategiska utfall

Alla företag i undersökningen har tagit fram nya produkter, lösningar och även utvecklat nya
strategier under årens lopp. Med tanke på teknisk utveckling och omvärldsförändringar är det nog
en förutsättning för att kunna överleva. Ett av D’Avenis grundantagande för företagande är att
förutsättningarna hela tiden förändras. Följaktligen måste ett företag oftast anpassa sig på något
vis mot denna förändring för att inte bli utkonkurrerade. Det kan vi också förstå med tanke på den
strategiska forskningen. Den handlar mångt och mycket om att ett företag på ett eller annat sätt
måste passa in i omgivningen, även om tankesätten skiljer sig åt om hur detta skall gå till.

Företag Wilden Cascades Djupafors Tarkett

Samtida och sekventiella
strategiska utfall

X X X

5.9 I vilken omfattning arbetar företagen med de sju essen

Då vi inte lyckats fånga det första esset i vår undersökning, diskuteras det inte i fortsättningen.

Tabell 9: Matchning mellan undersökningsföretagen och de sju essen



60

Ess        \         Företag Wilden Cascades Djupafors Tarkett
1. Tillfredställelse ? ? ?
2. Strategisk spådom X X X

3. Snabbhet X X
4. Överraskning X X X

5. Konkurrensregler X X
6. Signalering
7. Strategiska utfall X X X

Vi kan se en stor överensstämmelse mellan Cascades Djupafors och Tarkett som båda arbetar
med alla ess utom det sjätte, signalering av strategisk avsikt. Likheten företagen emellan tror vi
beror på deras likartade arbetssätt. Båda företagen har eget produktutbud som de utvecklar för att
bättre tillfredställa kundernas behov. Wilden å andra sidan är inte produktutvecklare i den
bemärkelsen då de endast tillverkar efter kunders önskemål. De funderar således inte själva över
möjliga alternativa lösningar på kundens önskemål och följaktligen utvecklar de inte nya
produkter som de övriga två företagen i undersökningen.

Inget av de undersökta företagen använde sig av det sjätte esset. Företagen menade att deras
information främst var avsedd för kunderna och vi fick intrycket av att företagen inte ens funderat
över att sprida desinformation för att lura sina konkurrenter. Det kan bero på många orsaker som
exempelvis den svenska företagskulturen eller de begränsade fördelar som skulle kunna tänkas
uppstå genom strategin. Det vi kan säga är i alla fall att vi inte finner något stöd för att det sjätte
esset används bland våra tre undersökta företag.

Då vi gjorde våra tre kontroller för att se om företagen verkligen befanns utsatta för
hyperkonkurrens, var det endast Wilden som uppfyllde kraven i alla tester. Trots det starka stödet
för att Wilden befinner sig i hyperkonkurrens och således förefaller vara bäst lämpat att arbeta
efter D’Avenis sju ess är Wilden det företag som arbetar minst efter det. Förklaringen ligger
förmodligen i att Wilden arbetar utifrån en strategi som utformas högre upp inom koncernen och
att de inte arbetar med att ta fram egna strategier. Oavsett anledningen till den dåliga
överensstämmelsen med D’Avenis sju ess pekar detta resultat på att företag inte behöver arbeta
med så många av essen för att vara framgångsrika. Det viktigaste tycks istället vara att kombinera
ess från de olika tre perspektiven ((1) visioner för störningar, (2) egenskaper för att skapa
störningar och (3) taktik för att uppnå störningar).
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6 Slutsatser

6.1 Hyperkonkurrens existerar i Sverige

Genom tre olika tester anser vi oss ha konstaterat att företagen vi undersöker kan anses befinna
sig i hyperkonkurrens. Vi har dessutom under arbetets gång tagit del av material från Svärd &
Tränefors (2001) och Jensen et al. (2005) som pekar på att hyperkonkurrens existerar i Sverige.

6.2 Undvikande av priskrig i hyperkonkurrens

D’Aveni menar att långsiktiga konkurrensfördelar inte kan uppnås i hyperkonkurrens, men
Tarkett verkar ha lyckats med just detta. Genom företagets organisationskultur och
kärnkompetens har företaget lyckats undvika det priskrig som råder mellan övriga huvudaktörer
på marknaden.

6.3 Förflyttning av marknadspositioner

Alla företag i undersökningen arbetar aktivt med att bearbeta nya marknader med sina produkter.
På dessa marknader menar företagen att de uppnår högre lönsamhet, vilket stämmer väl överens
med D’Avenis (1994) teorier. På nya marknader kan företagen ta ut högre priser under en kort
period innan konkurrenterna har tagit upp striden på dessa. Då ökar utbudet och priserna sjunker,
vilket i sin tur leder till att företagen börjar bearbeta nya marknader.

6.4 Förekomst av SWOT–analyser i hyperkonkurrens

Trots D’Avenis påstående om att SWOT–analyser är meningslösa för företag som är utsatta för
hyperkonkurrens, arbetar de undersökta företagen i hög utsträckning med sådana analyser. Hur
kan vi förklara förekomsten av dessa analyser inom hyperkonkurrens? Är de endast en rest som
blivit kvar av gammal vana eller fyller de möjligtvis någon, av D’Aveni, förbisedd funktion? Vi
konstaterar att dessa analyser anses vara viktiga verktyg att arbeta med oavsett vilken typ av
konkurrens företaget är utsatt för.

6.4.1 Företagsanalysens betydelse i hyperkonkurrens

Då företag analyserar sina inre styrkor och svagheter visar undersökningen att de skapar bättre
förutsättningar för att kunna positionera sig för snabbhet.

6.4.2 Omvärldsanalysens betydelse i hyperkonkurrens

Genom att analysera sin omvärld skapar företagen i undersökningen bättre förutsättningar för att
arbeta med D’Avenis fjärde ess; positionering för överraskning.
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6.5 Företagens användning av D’Avenis sju ess

Av de sex ess som vi kunde bedöma arbetar Cascades Djupafors och Tarkett med fem var.
Wilden arbetar däremot inte med fler än tre av de sex essen. Viktigast är dock att alla företag i
undersökningen använde sig av minst ett ess ur varje perspektiv, vilket stöder D’Avenis teori för
hur företag konkurrerar i hyperkonkurrens. Då inget av företagen i undersökningen använder sig
av det sjätte esset, signalering av strategisk avsikt, finner vi dåligt stöd för denna strategi utifrån
vår insamlade empiri.

6.6 Målgrupp och förslag till ny forskning

Förutom att vår undersökning kan ge ett bidrag till strategiforskningen kan den fungera som
underlag till vidare framtida studier, t.ex. vid jämförelse mellan olika branscher eller storlek på
företag. D’Aveni påstår att hyperkonkurrensen förmodligen är mer utbredd i tjänstesektorn än i
tillverkningsindustrin (Brangstrup, 2005) vilket kan vara ett intressant ämne för vidare forskning.
Att göra en liknande studie som denna kan vara av intresse vid ett senare tillfälle för att se om
och hur företagens strategiska agerande har förändrats. Våra resultat kan också vara av stort
intresse för berörda företags ledningsgrupper och ägare, men även för konsultbyråer som arbetar
med företagsutveckling.
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8 Bilaga 1 - Frågeformulär

Företag:
Namn:
Befattning:
Antal år på nuvarande befattning:

Antal anställda:

1. Hur vill du beskriva konkurrensen i branschen? (Vad karaktäriserar aktörerna)?

2. Upplever ni att era konkurrenter är aggressiva?

3. Vilken position har ert företag inom branschen?

4. Har branschen förändrats under de senaste åren? (hur har det isåfall påverkat er strategi?)

5. Anser du att branschen påverkas av globalisering?

6. Anser du att branschen påverkas av teknisk utveckling?

7. Är det lätt för nya företag att ta sig på marknaden?

8. Vilka är era konkurrensfördelar och hur lång tid uppskattar ni att ni kan behålla dessa?
Kompetensen. Känns som långsiktig. Ägare tillåter även investeringar av teknik och på
produktutveckling. Viktigt då konkurrenter imiterar.

9. Hur vill du beskriva företagets strategi?

10. Gör ni kontinuerligt analyser över ert företags inre styrkor och svagheter?

11. Gör ni kontinuerligt analyser över era yttre hot och möjligheter?

12. Vilket av följande påstående passar bäst in på ert företags arbete med att konkurrera på
marknaden?
a. Försöker behålla er position och marknadsandel.
b. Söker ständigt flytta fram och uppnå nya marknadsandelar.
c. Håller noggrann uppsikt över konkurrenterna för att neutralisera deras försök att uppnå nya
marknadsandelar.

13. Vilken resurs i ert företag är viktigast ur ett konkurrensperspektiv?
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14. Är de lätta att imitera?

15. Rangordna vilka intressenter som företaget anser vara viktigast att tillfredställa av följande.
a. Ägare
b. Kunder
c. Personal
d. Leverantörer

16. På vilket sätt säkerställer ni att dessa intressenter är nöjda?

17. Arbetar ni kontinuerligt med att försöka identifiera och skapa nya kundbehov som inte ens
kunden känner till?

18. Strävar ni efter att hitta nya och tidigare okända kunder att betjäna?

19. Försöker ni förutse ändringar i kundbehov innan de inträffar?

20. Hur vill du beskriva företagets organisationsstruktur?

21. Hur reagerar ni på konkurrenters beteenden? (T.ex. på erbjudanden, funktioner,
prissättningar)

22. Arbetar företaget enbart inom dess tänkta bransch och marknad eller har utvecklingen lett till
att nya branscher och marknader har bearbetats?

23. Betraktar ni era konkurrenter som förutsägbara?

24. Tror du att era konkurrenter skulle betrakta ert företag som förutsägbart?

25. Har ni någon gång förändrat något i er verksamhet som "revolutionerat" branschen? T.ex.
lanserat en ny produkt eller tjänst som strider mot konventionella "tankebanor och oskrivna
regler".

26. Söker ni medvetet efter sådana genombrott?

27. Har ni genom ord och/eller handling försökt ”lura” era konkurrenter till att fatta beslut som
varit gynnsamma för er?

28. Har ni någon gång förflyttat er position på marknaden genom att genomföra flera olika
påföljande aktioner innan era konkurrenter hunnit reagera och neutraliserat era innovationer?


