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Förord

Som så många andra vittnat om är det inte en okomplicerad process att 
skriva en avhandling, och det är dessutom en process där slumpen spelar stor 
roll, både på gott och ont. Jag började forskarutbildningen med det uttalade 
syftet att studera projektorganisering, men intresset för branschomvandling 
väcktes genom ett tillfälligt uppdrag som assistent i en utredning. De tidigare 
planerna övergavs och jag fortsatte att följa två av de branscher som på ett eller 
annat sätt varit med ”från början”. Ett första tack måste givetvis gå till de 
respondenter som tagit sig tid, för intervjuer och läsning av fallbeskrivningar, 
ibland vid flera tillfällen.  

Om inte Professor Maria Bengtsson som ledde utredningsprojektet 
insisterat på att datainsamlingen skulle hållas bredare än vad 
utredningsuppdraget krävde, samt givit mig stor frihet att följa upp för mig 
intressanta frågeställningar, skulle jag aldrig ha kunnat gå vidare med projektet. 
Marias förutseende innebar att när jag valde att fortsätta med branschstudierna, 
så fanns redan början på mitt avhandlingsprojekt. Även i det fortsatta arbetet 
har Maria funnits med både som handledare och projektledare och bidragit 
med stöd, aldrig sinande idéer, samt kritiska och konstruktiva kommentarer. 
Professor Rolf A. Lundin har också fungerat som handledare från början, och 
fortsatt även efter sin flytt till Jönköping. Rolf har ständigt drivit på arbetet 
med de besvärliga frågorna om vad resultatet ska handla om och när arbetet är 
klart. Rolf spelade också en viktig roll i att inspirera mig till att börja 
forskarutbildningen. Ett stort tack till er båda! 

Margareta Gällstedt och Ulrica Nylén vid institutionen för 
företagsekonomi i Umeå samt Anders Melander vid Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping gav värdefulla synpunkter vid det interna 
slutseminariet. Deras noggranna läsning och utförliga kommentarer var till stor 
nytta. Efter slutseminariet har Ulrica också trätt in som handledare och fortsatt 
att granska och ifrågasätta texten samt ge konstruktiva förslag. Tack Ulrica! Ett 
särskilt tack också till Margareta, som i egenskap av doktorandkollega också 
bjudit på goda skratt i andra sammanhang. 

Under åren som doktorand har olika grupperingar vid institutionen varit 
viktiga. Ett exempel är doktorandkollegorna, och då inte minst Mikael 
Alkbring, Tommy Jensen och Johan Sandström. En annan sådan gruppering av 

bestående av Drew Baldwin, Maria Bengtsson, Karl Johan Bonnedahl, Tommy 
Jensen och Agneta Marell.  

En annan viktig del av tillvaron vid institutionen är undervisning, vilken 
omväxlande är stimulerande och utmattande, men alltid lärorik. En stor del av 
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betydelse Var ”Niroc”, den grupp som särskilt intresserat sig för konkurrens, 
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min undervisning, särskilt under de första åren, har jag delat med Jeanette 
Dareblom och Owe R. Hedström, vilka på olika sätt berikat arbetet. Jeanette 
har dessutom varit en god vän utanför institutionsarbetet. När man talar om 
undervisning går det givetvis inte heller att glömma den hjälp i stort som smått 
som Inger Granberg, Gunilla Hollström, Susanne Nilsson, Lennart Widmark 
och Lena Östling bidrar med. På samma sätt är och Anna-Lisa Forsmans 
Katarina Pousettes hjälp i olika sammanhang ovärderlig.  

Ett tack också till alla övriga på institutionen som på ett eller annat sätt gör 
tillvaron trevligare! 

Slutligen måste det största tacket riktas till min familj för deras stöd.  
Projektet har huvudsakligen finansierats genom Handelsbankens 

forskningsstiftelser (Tore Browaldhs forskningsfond) samt doktorandtjänst. 
Finansiering för delar av projektet har även erhållits från JC Kempes Minnes 
Stipendiefond och JC Kempes Minnes Akademiska Fond samt från 
Länsförsäkringar Västerbottens och Föreningssparbankens fond för ekonomisk 
och social forskning.  
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1 INSTITUTIONELL FÖRÄNDRING I 
BRANSCHER

Under 1980-och 1990-talen växte intresset för konkurrens som skapare av 
dynamik i branscher. Olika åtgärder, såsom avregleringar, vidtogs för att skapa 
bättre förutsättningar för dynamik. Även EU-inträdet omgärdades av en retorik 
som poängterade konkurrens och öppna marknader. Detta markerade en 
svängning i uppfattningen om branscher. Under tidigare decennier hade både 
myndigheter och näringsliv betonat samordning för att nå stordriftsvinster och 
framhållit detta som en grund för konkurrenskraft och dynamik. 
Samordningsinriktningen hade påverkat utformningen av olika branscher och 
mot bakgrund av den nya uppfattningen om konkurrens ansågs det därför att 
många svenska branscher borde omvandlas för att bli mer konkurrensinriktade 
och dynamiska. Men vad är då branschomvandling och hur fungerar den?  

Denna studie fokuserar institutionella omgivningar och 
interaktionsmönster i syfte att analysera och förstå dynamik i branscher. 
Studien ansluter till institutionell teori och ser institutioner och institutionella 
omgivningar som skapade genom kontinuerlig interaktion samtidigt som 
omgivningen har en formerande verkan på interaktionen. Interaktionsmönster 
antas ha betydelse både för trögheter som försvårar omvandling i en bransch 
och för förändringstryck i branscher. Eftersom det är branscher och 
branschdynamik som står i centrum, är interaktion i form av konkurrens och 
samarbete av särskilt intresse.  

Branschomvandling – ett problemområde 
Den allmänna näringspolitiska debatten betonar vikten av ett väl 

fungerande näringsliv, bestående av dynamiska branscher.1 Om inte en bransch 

1 Både ett väl fungerande näringsliv och en dynamisk utveckling av detta näringsliv kopplas 
i sin tur till ekonomisk tillväxt och konsumenternas bästa. De positiva effekterna av detta 
ifrågasätts sällan. Tillväxt problematiseras visserligen, men slutsatsen blir då vanligen att det 
är en hållbar tillväxt som ska åstadkommas, vilket även den kräver omvandling. Svenskt 
Näringsliv (2003) talar till exempel om ”den goda tillväxten”. Det kan ge uttryck för den 
dominerande synen på näringslivets utveckling från både politiker och näringslivet. I den 
här studien är inte avsikten att diskutera positiva och negativa aspekter av dynamik. Istället 
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är väl fungerande eller utvecklas i positiv riktning, ska hindren undanröjas 
genom politiskt initierad omvandling. Exempel på sådana åtgärder utgör den 
avregleringsvåg som vällde fram under de föregående två decennierna, både i 
Sverige och internationellt (jfr Fernler 1996; Michie & Prendergast 1998; More 
& McGrath 1999; Tye & Meyer 1991). Avregleringarna avser marknader 
snarare än branscher, det vill säga det är inte primärt företagen som står i 
centrum för en avreglering men det är de som ska interagera på ett nytt sätt. 
Företag som verkat i en omgivning där samordning, branschgemensam 
koordination och stordrift varit ledord, ska efter en avreglering följa en ny 
logik. Konkurrens, relativa fördelar och marknadsorientering blir de nya 
ledorden för interaktionen mellan företag. Samtidigt har den tidigare logiken 
många gånger funnits under en lång period och är därmed djupt rotad i 
gemensamma föreställningar om branschen. Därför är det av intresse att 
studera de branscher som är kopplade till en avreglering och låta 
branschbegreppet omfatta både marknadsaspekter, aktörer och särskilda 
gemensamma föreställningar.  

Bland de svenska marknader och branscher som avreglerats, eller snarare 
omreglerats, finns till exempel bank- och finansmarknaderna, elmarknaden, 
kommunikationsbranscher såsom inrikesflyget, posten, taxi samt flera 
livsmedelsbranscher (se Hansing, Ingemarsson & Linnhag 1996; 
Konkurrensverket 1998a; Konkurrensverket 2000a). Typerna av avregleringar 
och deras omfattning varierar, men allmänt innebär avregleringar 
regelreformeringar för ökat marknadsinflytande2. Gemensamt för många 
branscher i Sverige är också att avregleringarna både sammanföll med och var 
en förberedelse inför EU-medlemskapet och den påföljande EU-integrationen. 
Vad de politiska åtgärderna leder fram till är dock inte självklart. Även om 
omvärldssituationen förändras, till exempel till följd av förändrad politisk 
diskurs eller EU-integration, är det inte självklart att företagen måste förändra 
sitt sätt att interagera.  

De åtgärder som genomförts syftar dock ytterst till att skapa utveckling 
och dynamik, framför allt genom att stimulera konkurrensen. Det finns 
emellertid många olika sätt att definiera dynamik (se t.ex. Ellig & Lin 2001 samt 
Hunt 2000, för sammanfattningar från olika discipliner med fokus på 
konkurrens som grund för dynamik). Gemensamt är uppfattningen att 
förändring kan uppkomma om nya betingelser för interaktion införs i en 

konstateras att det är ett fenomen som är centralt i näringslivet, att det satsas mycket på att 
åstadkomma dynamik. Olika typer av kunskap om branschomvandling är därför av vikt.  
2 Bergman (2002: 12) ger följande definition av avregleringar; ” regelreformer som syftar till 
att liberalisera prissättning, in- och utträde m.m., inklusive privatiseringar av offentlig 
verksamhet som innebär ett ökat marknadsinflytande”.  
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bransch. Branschomvandling och dynamik blir därmed nära förbundna. 
Utgångspunkterna för uppfattningen om ett väl fungerande näringsliv och väl 
fungerande branscher samt uppfattningen om dynamisk utveckling är dock till 
viss del grundade på statiska, snarare än dynamiska, antaganden. Den 
ekonomiska teori som ligger till grund för de flesta bedömningar och 
förutsägelser av näringslivets och olika branschers funktion och utveckling 
utgår i stor utsträckning från att branschinteraktion är statisk. Teorin är därför 
mindre lämpad för att hantera dynamik. Detta innebär en första oklarhet i 
kunskapen om branschomvandling. En andra oklarhet handlar om vilken typ 
av interaktion som skapar ett väl fungerande näringsliv och dynamik; är det 
konkurrens, samarbete eller en kombination? Dessa två oklarheter diskuteras i 
det följande.  

Statisk kontra dynamisk omvandling  
Vad gäller den första oklarheten, den som rör statisk kontra dynamisk 

omvandling, kan konstateras att åsikterna går isär. Det finns olika inriktningar 
inom ekonomisk teori (se Barney & Ouchi 1986; Burke, Genn-Bash & Haines 
1988; Pitelis 1994; Ellig 2001), som förordar delvis olika recept för dynamik. 
Inom den neoklassiska nationalekonomiska teorin är perfekt konkurrens en 
viktig beståndsdel. Perfekt konkurrens3 antas vara det optimala då 
konkurrensen allokerar resurser på ett för samhället optimalt sätt. 
Konkurrensen driver mot ett jämviktsläge där priset för varje produkt är lika 
med vad konsumenterna vill betala och även lika med marginalkostnaden för 
en ytterligare produkt. Även om detta företrädesvis är ett statiskt synsätt har 
den perfekta konkurrensen ofta ansetts vara lika med önskvärd konkurrens, 
som politiska åtgärder ska stödja. Det dynamiska inslaget i denna teori antas 
vara strävan efter jämvikt. Vidare är det omgivningen, inte företagen, som står 
för innovationer. Företagens strategiska agerande är alltså begränsat.  

IO-teorin (Industrial Organization, se t.ex. Bain 1959; Tirole 1988) 
utvecklades som en kritik mot antaganden om perfekt konkurrens4 och har 
vunnit i inflytande vid policyskapande. IO-teorin betonar ”strukturella 
imperfektioner” såsom hög koncentrationsgrad på en marknad, som förklaring 

3

självintresse, att all information är perfekt och kostnadsfri, att resurser och varor inom en 
bransch/på en marknad är homogena och har perfekt rörlighet. Likaså är efterfrågan 
homogen och oföränderlig.  
4Mikroteorin kritiseras alltså för antagandet om perfekt konkurrens, men det är idag få 
mikroekonomer som hävdar möjligheten till perfekt konkurrens. Hunt (2000), som söker 
presentera en generell teori för konkurrens, menar att det är onödigt att kritisera 
antaganden om den perfekta konkurrensen och att den kan ses som en särskild form av 
konkurrens.  
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till företags beteende och som orsak till ej fungerande marknader. Även denna 
analys är dock främst statisk. Effekterna av imperfektioner mäts exempelvis i 
prisförändringar, lönsamhetsförändringar, volymutveckling eller förändringar i 
marknadsandelar, etcetera (Aiginger et al 1998; Bain 1959; Scherer 1980). Vissa 
marknadsstrukturer antas ge upphov till ett särskilt beteende. Samma 
kvantitativa variabler används ofta för att utvärdera politiska åtgärder (se 
Hansing, Ingemarsson & Linnhag 1996 och Konkurrensverket 1998a för 
exempel). Till exempel utvärderas avregleringar utifrån deras effekter på 
produktions- och kostnadssystemen i branscher (Doucouliagos & Hone 2000).  

Inom IO-teori har intresset riktats mot hur så kallade inträdesbarriärer och 
rörelsebarriärer skapas och upprätthålls inom branscher (se Caves & Ghemavat 
1992; Gilbert 1989) eftersom de antas ge upphov till marknadsimperfektioner. 
En fråga som ofta ställs är om, och i så fall hur, påtvingade 
strukturförändringar kan reducera imperfektionerna och därmed leda till ett 
mer önskvärt beteende. Under senare tid har även antaganden gjorts om att 
beteendet i en bransch påverkar strukturerna (ett tidigt exempel är Porter 
1981). Det är dock fortfarande primärt statiska analyser som utförs där 
förändring över tiden i en bransch beskrivs i form av olika kvantitativa 
variabler. Därigenom beskrivs endast en statisk förändring utan att något 
kvalitativt nytt iakttas.  

Inom IO-teorin har forskare sökt inkorporera dynamik genom att 
modifiera existerande modeller (Audretsch, Baumol & Burke 2001; Elberfeld & 
Wolfstetter 1999: jfr Malerba et al 2001)5. Modellerna vilar dock fortfarande i 
stor utsträckning på traditionella antaganden om en närmast automatisk strävan 
efter jämviktslägen som orsak till omvandling och de saknar till stor del 
processbeskrivningar av förloppen (jfr Foss 1996). Den interaktion som sker 
mellan olika aktörer, såsom företag och myndigheter, lyfts inte fram. Därför är 
inte teoriområdet lämpat att analysera förlopp över tiden (Pettigrew, Ferlie & 
McKee 1992). Även företagens strategiska agerande behandlas styvmoderligt 
(jfr Ramaswamy, Thomas & Litschert 1994; Reger, Duhaime & Stimpert 1992; 
Sanchez & McKinley 1995)6.

Att utgå ifrån kvantitativa förändringar i strukturer ger inte förståelse för 
omvandlingens förlopp och inte heller för hur aktörerna i branschen 
accepterar, modifierar eller förkastar de nya riktlinjerna för interaktion som de 
politiska åtgärderna medför. Ingen förståelse erhålls heller för hur 

5 Exempelvis genom spelteori (se t.ex. Aiginger 1998; Beed & Beed 2000; Seth & Thomas 
1994; Tirole 1998). Möjligheterna att studera processuella förlopp är dock begränsade i 
spelteori som utgår ifrån tänkt interaktion och förutsätter ett begränsat antal konkurrenter, 
som alla kan identifiera varandra (Easton 1990). Spelteorin beskriver inte 
omvandlingsprocesser särskilt väl (jfr Seth & Thomas 1994).  
6 Men teorierna baseras på antaganden om individuellt agerande (Hesterly & Zenger 1993).  
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gemensamma föreställningar till exempel i form av normer eller upplevelser 
bidrar till att forma omvandlingsprocesser. För att förstå dynamik i branscher 
är det dock nödvändigt att studera hur händelseförlopp utvecklas genom olika 
företags agerande över tiden och hur gemensamma föreställningar bidrar till att 
motivera detta agerande. Annorlunda uttryckt, en dynamisk analys krävs för att 
förstå vad som driver omvandlingsprocesser (jfr Liljenberg 2001).  

Händelseförlopp kan vara mer eller mindre stabila och för att förstå 
dynamiken är det viktigt att även förstå samspelet mellan stabilitet och 
förändring. Stabilitet är inte detsamma som en statisk utveckling, eftersom 
stabilitet kan innefatta kvalitativa förändringar. Stabilitet är snarare något 
upplevt och situationsbetingat. Istället för en teori om statisk 
branschinteraktion måste en teori om branschomvandling kunna hantera både 
stabilitet och förändring, liksom interaktion och gemensamma föreställningar.  

Vilken branschinteraktion skapar omvandling och dynamik? 
Den andra oklarheten handlade om vilken branschinteraktion som orsakar 

dynamik. Både i den offentliga diskussionen, i den (national)ekonomiska 
litteraturen och alternativa ekonomiska teorier framhålls konkurrens som 
drivkraft till dynamik (se t.ex. Ellig 2001 samt Ellig & Lin 2001). Konkurrens 
antas därigenom bidra till en positiv utveckling. Bland annat har god allokering 
av resurser inom och mellan branscher framhållits som exempel på positiva 
effekter av konkurrens. Andra exempel på dynamiska effekter av konkurrens 
anses vara förbättrad innovationsförmåga hos företag, uppkomsten av nya 
marknader och marknadssegment, samt utvecklingen av ny kunskap och nya 
produktionsmetoder som genererar ett positivt ekonomiskt utfall. Det råder 
emellertid mindre enighet bland teoretiker om exakt vilka positiva effekter 
konkurrens har i specifika sammanhang (jfr Braunerhjelm et al 2002).  

Konkurrens kan se olika ut samt fungera på olika sätt beroende på 
situation. I vissa situationer driver en ”intensiv” konkurrens mot en 
eskalerande, men statisk och ur företagens perspektiv ofta destruktiv, 
interaktion där priser pressas lägre än vad som är ekonomiskt hållbart (jfr 
Brahm 1995). Denna prispress kan ur ett kortsiktigt perspektiv ha positiva 
effekter för konsumenter, men ger inga långsiktiga positiva effekter i form av 
innovationer eller liknande, eftersom företagen ”fastnar” i den pågående 
interaktionen. I andra situationer, till exempel för företag i en homogen miljö, 
kan det vara lönsamt att, trots omfattande konkurrens, undvika förändringar i 
konkurrensinteraktionen och därmed skapa stabilitet (jfr Miller & Chen 1994). I 
ytterligare andra situationer verkar konkurrensen dynamiskt i så måtto att 
företagen pressar varandra att utveckla nya produkter och produktområden, 
teknologier och processer. Konkurrens kan alltså vara mycket olika, och 
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medföra varierande resultat, vilket inte kan förutses enbart utifrån en analys av 
de strukturella förhållandena. Synen på vad som formar konkurrensen 
inkluderar allt oftare mer än de ekonomiska strukturerna. Under senare tid har 
bland annat hänsyn till konkurrenternas upplevelser och gemensamma 
föreställningar tagits. Studier har även genomförts där såväl föreställningar som 
ekonomiska strukturer och deras förändring över tiden inkluderats i analysen 
(se Bengtsson 1998).  

Interaktion spelar en viktig roll i uppkomsten av gemensamma 
föreställningar. Genom interaktion kan även företagsledares syn på sin omvärld 
förändras (Rindova & Fombrun 1999). Lant och Baum (1995) visar hur 
interaktion leder till likartade strategier och en likartad föreställning om 
omgivningen. Ett sådant konstruerande av omgivningen påverkar de fortsatta 
omvandlingsprocesserna, även om det är svårt att förändra etablerade 
föreställningar. Interaktionen mellan olika aktörer medför därför en potential 
för både stabilitet och förnyelse, det vill säga för dynamik. 

Konkurrens lyfts fram som det positiva sättet att interagera medan 
samarbete i motsvarande utsträckning ses som begränsande för konkurrensen 
och därmed dynamiken. Uppfattningen om önskvärdheten av konkurrens och 
samarbete har emellertid varierat över tiden. Samarbete har under vissa 
perioder tillskrivits mer gynnsamma effekter i den offentliga diskussionen, till 
exempel har samarbete ansetts bidra till arbetsfördelning och stordriftsfördelar. 
Dessutom har konkurrens under dessa perioder inte ansetts vara möjlig eller 
önskvärd i vissa svenska branscher. De förslag som vid flera tillfällen förts fram 
om bildandet av ett enda svenskt mejeriföretag (MD 1991:21) är exempel på 
denna tilltro till samarbetets positiva effekter. Även i skogsindustrin 
uppmuntrades omfattande samarbeten med syfte att åstadkomma 
stordriftsfördelar. Under 1960-talet fanns också ett tusental lagliga karteller 
registrerade, karteller som syftade till samordning. Detta var möjligt givet det 
rådande politiska klimatet. Från och med mitten av 1980-talet och framåt har 
istället politiska åtgärder syftat till att stimulera konkurrens, till exempel genom 
marknadsintegration, avregleringar och privatiseringar (se Braunerhjelm et al 
2002). Förekomsten av så vitt skilda politiska uppfattningar om samarbetets 
respektive konkurrensens fördelar antyder att frågan om vilken interaktion som 
eftersträvas inte går att separera från de gemensamma föreställningar om 
dynamik som finns i ett samhälle vid en viss tidpunkt.  

 Parallellt med utvecklingen mot en ökad betoning på konkurrens höjs 
även röster för att vissa former av samarbete mellan konkurrenter också kan ha 
positiva dynamiska effekter, av såväl myndigheter och företag som forskare 
(Halliday & Seabright 2000; jfr Baumol 2001 och Souam 2001). Samarbete kan 
exempelvis innebära att en gemensam utveckling av nya teknologier som 
förändrar branschens funktionssätt möjliggörs. Samarbeten som främjar 
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dynamik kan organiseras inom ramen för en bransch, men den uttalat positiva 
retoriken kring samarbeten har framför allt gällt antaganden om och empiriska 
iakttagelser av grupperingar som delvis sträcker sig utanför en bransch. 
Exempel på det senare är industriella nätverk (t.ex. Axelsson & Easton 1992; 
Ford 1997; Mattsson & Hultén 1994), industriella distrikt (Becattini 2002; 
Paniccia 1998) och kluster (Bresnahan, Gambardella & Saxenian 2001; Maskell; 
2001; Porter 1998: 197ff; Pouder & St. John 1996), vilka förklarar dynamiken i 
den industriella utvecklingen. Sådana empiriska iakttagelser komplicerar bilden 
av vad som skapar dynamik.  

Forskning kring direkta och indirekta samarbeten visar på positiva 
dynamiska effekter av samarbete. Forskningen betonar till viss del ”gamla” 
argument om nyttan av samarbete, nämligen resursdelning och 
stordriftsfördelar. Även vikten av närhet, inte bara i form av uttryckligt och 
formaliserat samarbete, utan även geografiskt och med avseende på praktiken 
framhålls som viktig för kunskapsutveckling och innovationskraft (Breschi & 
Malerba 2001). Genom att företag känner till varandras rutiner och har tillgång 
till information och kunskap från olika håll kan de med sin spetskompetens 
komplettera varandra och därmed genomföra en utveckling som går utöver vad 
de enskilt kan åstadkomma. Även konkurrerande företag kan genom samarbete 
dra nytta av varandras kunskap, samtidigt som de genom intensiv konkurrens 
driver på utvecklingen.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte är självklart vilken 
branschinteraktion som skapar dynamik eller hur detta går till. Samarbete och 
konkurrens är ofta närvarande inom samma relation (se t.ex. Bengtsson & 
Kock 2000; Nalebuff & Brandenburger 1996) och båda sätten att interagera 
måste inkluderas för att förstå omvandling. Konkurrens och samarbete kan på 
olika sätt bidra till förståelsen av dynamik. Företag i en bransch kan konkurrera 
i aktiviteter som rör försäljning och samarbeta i aktiviteter som gäller process- 
eller produktutveckling. De kan också konkurrera på en marknad och 
samarbeta på en annan. Därtill kan interaktionen för en och samma aktivitet ha 
inslag, direkt eller indirekt, av både konkurrens och samarbete, exempelvis när 
konkurrerande företag väljer att skapa och använda en gemensam standard i sin 
kommunikation med kunder och konsumenter (Garud, Jain & Kumaraswamy 
2002). I viss mån definierar och binder sådan interaktion, exempelvis skapandet 
av standarder, det fortsatta interagerandet och utvecklingen i branschen.  

Avreglering och EU-medlemskap – en förändring av 
institutionell kontext?

Trots de två konstaterade oklarheterna; att teorier som bygger på statiska 
teorier används för att konstatera brist på dynamik, samt att det inte är 
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självklart vad som leder till dynamik, vidtas åtgärder i syfte att skapa mer 
konkurrens och dynamik utifrån strukturbetonade ekonomiska teorier och 
analyser. Dessa åtgärder kan vara att förhindra fusioner, att besluta om att 
samarbeten ska förbjudas eller ett besluta om att en bransch ska avregleras, det 
vill säga att förändra regelsystemen i en bransch för att stimulera en utveckling 
mot ökat marknadsinflytande. Åtgärderna kan leda till varierande resultat och 
en anledning till detta är att företagsledare inom en bransch aktivt deltar i den 
politiskt initierade omvandlingen för att skapa bättre strategiska utgångspunkter 
och villkor. Den omvandling som följer på politiska åtgärder påverkas förutom 

gemensamma föreställningar. I detta avsnitt utvecklas resonemang om 
betydelsen av dessa interaktionsmönster och föreställningar i politiskt initierade 
omvandlingsprocesser.  

Genom politiska åtgärder ska konkurrensen öka, det vill säga interaktionen 
i branschen ska förändras. Även om ökade inslag av marknadskrafter anses 
vara att föredra framför politiskt styrda marknader, är det inte tillräckligt att ta 
bort tidigare regler. Dessa måste ersättas av nya, konkreta spelregler och 
institutioner (Prop 1999/2000: 140; Willman et al 2003). Formella lagar och 
regler är emellertid bara en del av de rättesnören som finns för företagens 
interaktion. Därtill kommer värderingar, normer och uppfattningar om hur 
omvärlden ser ut. Tillsammans utgör allt detta branschens institutionella 
kontext. Det kan därför vara svårt att skapa ett byte av den institutionella 
kontexten genom att endast ta bort vissa formella regler och skapa andra.  

Det är möjligt att se mer omfattande politiska åtgärder, exempelvis 
avregleringar och EU-medlemskap, som ett försök till byte av institutionell 
kontext; de som initierar förändringen vill inte bara att företagen ska interagera 
på ett nytt sätt utan företagen måste även omfamna nya ideal och ytterst ska 
branschens grundläggande sätt att fungera förändras. Det är då viktigt att det 
finns föreställningar, informella regler och normer som stödjer den önskade 
interaktionen. Att åstadkomma sådana byten av institutionell kontext är dock 
svårt eftersom varje marknad och varje bransch har sina egna, kontextuellt 
bestämda regler (Callon 1998). Olika studier har även beskrivit en rad olika 
trögheter inom branscher, vilka kan vara teknologiska, marknadsmässiga, 
grundade i osäkerhet om omvärldsförändringar eller i olika institutionella 
betingelser, såsom aktörernas gemensamma föreställningar och normer för 
interaktion (för vitt skilda ansatser i en svensk kontext se exempelvis Ericson 
1979; Stein 1993; Åkesson 1997). Dessa trögheter stimulerar en utveckling mot 
att bibehålla de kontextuellt bestämda reglerna i en bransch, vilket motverkar 
den önskade utvecklingen mot en ny institutionell kontext med nya såväl 
informella som formella regler och rättesnören.  
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De svenska avregleringarna har exempelvis haft varierande framgång (jfr 
Bergman 2002). Omvandling har visserligen skett, men inte alltid på det sätt 
och med de dynamiska effekter som eftersträvats. 
Kommunikationsbranschernas avreglering handlade till exempel om att bryta 
upp olika former av monopol och introducera konkurrens i branscher med 
många decenniers tradition av monopol och samordning. Under 2002 och 2003 
har stort missnöje med utfallet av avregleringen av postmarknaden kommit till 
uttryck. Än mer kritiserad är avregleringen av elmarknaden med kombinationen 
av fler aktörer, högre priser och inledningsvis för konsumenterna svårhanterliga 
formella regler (se t.ex. Norgren 2003).  

Livsmedelsbranschernas avreglering har inneburit öppnade gränser i form 
av minskat gränsskydd och även minskade exportsubventioner. 
Jordbruksregleringarna har reducerats och förändrats och andra regleringar har 
harmoniserats med EU:s regelverk. I vissa fall har kooperativa strukturer och 
karteller ifrågasatts och avskaffats. Branscher, som karakteriserats av varierande 
grad av samförstånd mellan konkurrenter där en viss typ av frågor varit viktiga, 
sätts därigenom in i ett europeiskt sammanhang med andra förväntningar på 
interaktionen. De politiska intentionerna att bidra till en utveckling av intensiv 
konkurrens har dock inte fullt ut realiserats inom olika avreglerade och EU-
integrerade branscher inom livsmedelsindustrin. Detta anses bland annat bero 
på att fortfarande är koncentrerade och att konkurrensbegränsade strukturer 
och trögheter mot förändring upprätthållits (jfr Konkurrensverket 2002). I flera 
av de avreglerade branscherna kvarstår även regionala stöd och andra 
regleringar.  

Trots att de förändringar som genomförs handlar om mer genomgripande 
förändringar av branschers funktionssätt, vilket förutsätter att den 
institutionella kontexten närmast bytt ut, är det mindre vanligt med en vidare 
analys av vad den institutionella förändringen innebär utöver lagändringar. Det 
finns flera studier av avregleringar (och privatiseringar) som har ett 
institutionellt perspektiv. Dessa studier fokuserar dock framför allt 
förändringar i den offentliga sektorn, exempelvis i form av valfrihet och/eller 
konkurrensutsättning (se t.ex. Blomquist 1996; Fernler 1996; Norén 2003). Det 
svenska närmandet till EU har framför allt betraktats som en integrationsfråga, 
som möjligen har institutionella implikationer7. Det finns ett fåtal studier som 
direkt behandlar förändringarnas institutionella konsekvenser. Powell (1991: 
200) diskuterar exempelvis EU-integrationen och ifrågasätter hur mycket 
institutioner kan omskapas till följd av exogena chocker (se även Fligstein 
1996).

7 Det finns dock många studier om institutionell förändring ur ett statsvetenskapligt 
perspektiv.  
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Mer uttalande byten av institutionell kontext i vid bemärkelse har i övrigt 
framför allt studerats och diskuterats i samband med Östeuropas övergång från 
socialism till marknadsekonomi (se t.ex. Cuddy & Gekker 2002; Kaminski & 
Strzalkowski 1993; Newman 2000). Ghemavat och Kennedy (1999) fokuserar 
kvantitativa variabler när de med Polen som exempel studerar snabba 
förändringar i konkurrenslagstiftning. Förändringarna innebär att 
marknadskrafterna fått väsentligt ökat utrymme och författarna undersöker vad 
det betyder för branschernas utveckling. Studien visar att initiala störningar 
eller händelser får stora effekter men att förväntade förändringar baserade på 
traditionell marknadsteori och händelser i samband med chockerna inte 
överensstämmer. Även andra studier har visat att snabba omvälvningar på 
många områden inte leder till de omfattande förändringar som önskas. 
Newman (2000) menar att detta kan förklaras av att företag har svårt att hitta 
nya förebilder för hur de ska organisera sig eller interagera och därför 
vidmakthåller tidigare interaktionsmönster.  

Det är alltså främst i situationer med extrema omvälvningar av hela 
samhällssystemet som institutionell teori använts för att förstå förändringen. 
Även i avreglerade branscher som tidigare präglats av avsaknad av konkurrens 
till följd av omfattande regleringar, eller branscher som är relativt nya, skulle 
dock likartade processer kunna uppstå eftersom det tar tid att hitta formerna 
för interaktion (jfr Aldrich & Fiol 1994; Willman et al 2003). Vad som händer 
när åtgärder vidtas som försöker stimulera byten av institutionella kontexter är 
alltså oklart, vilket är ett argument för att omvandlingsprocessen bör studeras 
ur ett institutionellt perspektiv. En relevant fråga vid bytet av institutionell 
kontext är, hur påverkas konkurrenternas interaktion av signaler från politiker, 
konsumenter, kunder och leverantörer samt övriga intressenter? Hur och 
varför innebär interaktionen förändring av vissa strukturer i den institutionella 
kontexten och återupprättande av andra? Vad betyder härvid förekomsten av 
gemensamma föreställningar, exempelvis normer? Vad innebär sådana försök 
till förändring av den institutionella kontexten för branschens fortsatta 
omvandling? Vilka dynamiska implikationer har den institutionella 
förändringen? 

Studiens forskningsfråga 
Så här långt har det sagts att det finns en bristande dynamik, ett behov av 

omvandling, i många svenska branscher. Grundat i diskussionen av de 
oklarheter som finns i vår kunskap om branschomvandling kan det konstateras 
att studier av branschomvandling inte bör bygga på polarisering mellan vad 
som är statiskt eller dynamiskt, inte heller på polarisering av 
branschinteraktionen i form av konkurrens eller samarbete. Dessutom bör 
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gemensamma föreställningar inkluderas. Den institutionella omgivningen är 
fylld av olika värderingar och normer som påverkar interaktionen i en bransch, 
vilket måste beaktas. Företagens strategiska agerande i samspel med politiskt 
agerande förändrar över tiden branschen. Nya lagar införs, nya produkter 
lanseras, nya kundsegment uppstår. Uppfattningar förändras, liksom 
interaktionsmönster. Detta får effekter såväl för kontexten som för 
omvandlingsprocesserna, men vad leder till att vissa processer får större 
effekter än andra och vad betyder den institutionella förändringen för 
utvecklingen?  

Det har konstaterats att politiskt initierad omvandling ofta syftar till att 
ändra en branschs institutionella kontext och att kunskap saknas om vad detta 
innebär. Vidare har hävdats att branschomvandling bör betraktas som en 
förändring av den institutionella kontexten med såväl lagar som andra regler, 
normer och föreställningar som stödjer branschinteraktionen och inte enbart 
som en förändring av lagar. Givet dessa ställningstaganden kan studiens 
forskningsfråga formuleras som följer: Hur kan branschomvandling till följd av 
politiskt initierade åtgärder förstås? 

Teoretisk hemvist och syfte 
Det följer av diskussionen att samspelet mellan institutioner och 

branschinteraktionen ska studeras som en process över tiden. Den interaktion 
som ska beskrivas har tidigare framför allt behandlats inom den tidigare 
kritiserade IO-teorin och då utan beaktande av betydelsen av institutioner och 
andra gemensamma föreställningar. Den ekonomiska teorins lämplighet för att 
belysa omvandling har redan diskuterats och beskrivits som problematisk. 
Däremot ger den viss förståelse för interaktionen i relativt oföränderliga 
situationer. Strukturer är mer stabila i sådana situationer och kan därför få 
större betydelse för interaktionen. De ställningstaganden som gjorts tidigare i 
detta kapitel innebär dock att institutionella betingelser och gemensamma 
föreställningar i en bransch måste beaktas i såväl stabila som mer föränderliga 
situationer. I detta avsnitt diskuteras studiens teoretiska hemvist ytterligare och 
studien positioneras relativt teorier som på olika sätt behandlar dynamik, 
institutioner eller branschinteraktion.  

Branschomvandling enligt ekonomiska teorier 
Vid sidan om mikroteorin och IO-teorin finns mer dynamiskt och 

processinriktade teorier inom det ekonomiska fältet även om dessa vanligen 
inte tagits som utgångspunkt för politiska åtgärder i syfte att stimulera till ökad 
konkurrens och dynamik. Ett exempel är ”the New Institutional Economics” 
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(NIE), ett antal relaterade skolor inom den ekonomiska teorin8. De flesta 
inriktningarna inom NIE försöker emellertid modifiera mikroteorin och även 
den ekonomiska institutionella teorin utgår därför från jämviktsantaganden och 
antaganden om ett rationellt agerande (en mer utförlig kritik av denna 
skolbildning återfinns hos Ankarloo 2000; se även Sjöstrand 1992, och Welch 
2001). Tolkningar och skapande av olika meningsbetydelser över tiden beskrivs 
därför inte. North (1990) försöker visserligen inkorporera andra faktorer än de 
rent rationella och ger gemensamma föreställningar en plats, bland annat som 
skapare av spelregler. Ankarloo menar att trots att North lyfter in historien i 
analysen behåller även han i stor utsträckning det neoklassiska ramverket och 
skapar en statisk teori. Dessutom finns problem med antaganden om 
institutionernas roll. Om tanken är att institutioner styr uppfattningar om vad 
effektivitet är, står detta i konflikt med idén att institutionell förändring sker på 
objektiv grund för att öka den ekonomiska effektiviteten (jfr Sjöstrand 1992).  

Även andra skolbildningar har betonat det dynamiska i ekonomisk 
omvandling och utveckling, såsom den österrikiska skolan och Schumpeter 
(1934;1950) med efterföljare. Gemensamt för dessa skolor är ett 
avståndstagande från den neoklassiska mikroteorin. Skolbildningarna kritiserar 
mikroteorin för att endast beskriva förändring som strukturen fångad i olika 
variabler vid olika tidpunkter (Schumpeter 1950). Schumpeter och österrikarna 
fokuserar entreprenörer, deras medvetenhet och agerande, samt processer som 
centrala för att förstå konkurrens och marknaders utveckling9 (Burke, Genn-
Bash och Haines 1988; Hayek 1991; se Hill & Deeds 1996). Givetvis finns 
olikheter i teoriernas fokus (se t.ex. Ellig & Lin 2001 för en sammanställning) 
och grundläggande antaganden om konkurrens varierar. Gemensamt för 
teorierna är betydelsen av innovationer och entreprenöriella handlingar. 
Samarbete ses inte som lika problematiskt som inom mikroteorin, eftersom 
entreprenörer alltid kan utmana samarbetande företag, om de får för stor makt. 
Samarbete är dock inte i fokus. Det strategiska agerandet är vidare framför allt 
kopplat till vilka möjligheter som finns på marknaden medan betydelsen av den 
institutionella miljön är mindre utvecklat inom teorierna.  

8 Coases och Williamsons transaktionskostnadsteori (se t.ex. Williamson 1986), är en av 
dessa skolor, liksom Norths institutionella ekonomiska historia. 
9Det finns skillnader mellan skolbildningarna, men inte av något större intresse för 
argumentationen ovan. Österrikarna menar att konkurrensprocessen ger 
konkurrensfördelar i form av temporära monopol (Krizner 1973/1991) medan Schumpeter 
betonar temporära jämvikter. Nyösterrikarna vill förklara rörelsen mot jämvikt, där jämvikt 
är att alla kan genomföra sina planer (jfr Pålsson Syll 2002). Schumpeters resonemang 
förflyttar produktionsmöjlighetskurvan ”utåt”, medan österrikarna menar att jämvikt är att 
hamna på den befintliga produktionsmöjlighetskurvan (Landström 2000). 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras, att de olika ekonomiska teorierna 
ger bidrag till förståelse av branschomvandling, både vad gäller kunskapen om 
marknadsstrukturer och om entreprenöriell aktivitet. Inget av perspektiven 
bidrar dock till förståelsen av institutionella förhållanden och institutionell 
förändring baserad på gemensamma föreställningar.  

Branschinteraktion 
Branscher och interaktion mellan företag i en bransch har även studerats 

utifrån strategiska och organisationsteoretiska perspektiv. Till exempel har ett 
flertal studier av hur företag i en viss bransch hanterar olika omvärldshändelser 
genomförts (klassiska företrädare är t.ex. Thompson 1967; Lawrence & Lorsch 
1967). Även enskilda större kontextuella förändringar har studerats och hur 
dessa påverkar olika grupper av företag. Under det föregående decenniet var 
exempelvis globalisering och integration av marknader varit uppmärksammade 
teman (se t.ex. Bonnedahl 1999; D’Aveni 1994; Ilinitch, D’Aveni & Lewin 
1996), liksom avreglering eller planerade avregleringar av branscher (Karlsson 
1998; Åkesson 1997), förändrade konsumtionsmönster och nya marknader 
(Craig 1996; Meyer, Goes & Brooks 1995), med mera. En del studier har därvid 
lagt stor betoning på interaktion mellan företag (se t.ex. Craig 1996). Dessa 
studier utgår emellertid huvudsakligen från ett strategiskt perspektiv utan 
primärt syfta att belysa samspelet mellan interaktion och institutionell 
förändring.  

Många studier som inriktats på företagens strategiska agerande och 
dynamik har behandlat teknologisk förändring. Framför allt har teknologins 
betydelse och relation till omgivningen utforskats, till exempel med avseende på 
hur olika kompetenser förhöjs eller förstörs beroende på hur genomgripande 
förändringen är (Nagarajan & Mitchell 1998; Tushman & Anderson 1986). 
Tushman och Anderson menar visserligen att även icke-teknologiska aspekter 
måste inkluderas för att erhålla en förståelse för hur konkurrensomgivningen 
förändras, men deras och likartade studier fokuserar framför allt den 
teknologiska förändringen och dynamik diskuteras relativt denna förändring. 
Interaktionen mellan aktörerna och de institutionella omgivningarna har inte 
fått någon större uppmärksamhet.  

Olika strategiteorier såsom det resursbaserade perspektivet behandlar 
givetvis strategiskt agerande. Det resursbaserade perspektivet sätter resurser 
och kontrollen över resurser i centrum, men den definition av resurser som 
används är vid. Både materiella och immateriella resurser inkluderas, så att 
varumärken och företagskultur tas med i beaktandet (trots att vissa ser den 
resursbaserade teorin som delvis rotad i IO-teori (jfr Rumelt, Schendel & Teece 
1991)). Företaget, snarare än interaktion mellan organisationer, fokuseras även 
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om relationer och kontext är viktiga (jfr Lengnick-Hall & Wolff 1999). Ibland 
beskrivs perspektivet också som en teori om dynamisk konkurrens (Ellig & Lin 
2001). Mindre utrymme ägnas dock åt de institutionella aspekterna, vilket gäller 
de flesta strategiteorier.  

Interaktionen mellan företag, kopplad till både dynamik och omvandling, 
har belysts inom forskning om industriella nätverk (t.ex. Easton & Lundgren 
1992; Mattsson & Hultén 1994) samt inom processuell strategiforskning 
(Pettigrew, Ferlie & McKee 1992; Pettigrew & Whipp 1993). 
Nätverkperspektivet utgår från dynamiska förutsättningar hos grupper av 
företag och hur dessa skapar sin verklighet och därmed aktivt deltar i 
omvandlingsprocessen. Fokus är framför allt på relationer mellan samverkande 
företag, ofta vertikalt integrerade snarare än horisontellt. I den mån en bransch 
kan betraktas som ett industriellt nätverk (jfr Johanson & Mattsson 1994) ligger 
perspektivet nära denna studie i synen på interaktion. De processinriktade 
strategistudierna betonar också vikten av att studera kontext och process vid 
analys av förändring. Studierna ger exempelvis värdefull kunskap om olika 
tryck och trögheter vid omvandling samt har framhållit betydelsen av 
institutionell förändring, men sätter den inte i fokus.  

Institutionell förändring 
Sociologisk institutionell teori10 har till skillnad mot den ekonomiska 

teorin fokuserat de institutionella villkor som antas ha betydelse för 
omvandling. Grunden i institutionell teori är att organisationer agerar i enlighet 
med idéer och gemensamma föreställningar som finns i den institutionella 
kontexten. Därigenom uppfyller organisationerna institutionella förväntningar, 
förväntningar som kan skilja sig från exempelvis teknologiska krav (jfr Selznick 
1957). Att uppfylla dessa förväntningar är viktigt för organisationernas 
överlevnad. Den institutionella omgivningen innefattar olika former av 
förhållandevis stabila gemensamma uppfattningar om hur branschen ser ut och 
hur man bör interagera för att överleva.  

Institutionell teori har inte primärt fokuserat branschomvandling, men ger 
möjligheter att förklara både stabilitet och föränderlighet. Den stabiliserande 
institutionella påverkan är mindre utvecklad och tydlig i framväxande branscher 
och starkare i mogna branscher (Greenwood & Hinings 1996). Dessutom kan 
olika typer av institutionellt inflytande finnas vid en och samma tidpunkt (jfr 

10 Det finns även en statsvetenskaplig institutionell teori med tre huvudsakliga inriktningar 
(Johansson 2002). Två inriktningar har nära band till ekonomisk institutionell teori (jfr 
DiMaggio & Powell 1991: Scott 1995). Den tredje är uttryckligt sociologiskt inspirerad. 
Gemensamt för ansatserna är att de fokuserar på regimer, internationella organisationer 
och politiska frågor t.ex. av mellanstatlig karaktör snarare än näringslivet eller samspelet 
mellan staten, företag och branscher.  
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D’Aunno, Succi & Alexander 2000). Inte minst gäller detta vid försök till byten 
av institutionell kontext. Den gamla institutionella omgivningen möter då en ny 
institutionell omgivning, exempelvis i form av EU. Detta möte samt de 
dynamiska implikationerna av ett sådant möte har emellertid studerats i 
begränsad utsträckning inom institutionell teori. 

Teoriområdet har tidvis kritiserats för att inte belysa förändring. En 
förklaring till detta är att institutionell forskning utgått ifrån omvandling inom 
etablerade kontexter, snarare än ifrån hur institutioner skapas eller försvinner. 
Det vill säga att det vanligen är reproduktion och spridning av institutioner och 
inte uppkomsten av dessa som studerats (DiMaggio 1988). Det finns dock ett 
antal exempel på ekonomiska sociologer med institutionella förtecken som 
studerat hur branscher konstrueras (se Helgesson 1999).  

Perspektivet rymmer alltså möjligheter att studera såväl stabilitet som 
förändring för att förstå omvandling (jfr Beckert 1999; jfr Greenwood & 
Hinings 1996). Alla områden i en bransch förändras emellertid inte samtidigt 
och omvandlingsprocesserna kan se olika ut över tiden (jfr Meyer, Goes & 
Brooks 1995). Exempel på en studie som använder ett institutionellt perspektiv 
på revolutionär förändring som i snabb takt radikalt förändrar organisationer 
och branscher är Newman (2000). Den nämnda studien styrker bilden av 
omvandling som något som inte följer ett för alltid fastlagt mönster och talar 
för att institutionell teori är en lämplig utgångspunkt för att studera detta.  

En svaghet vad gäller den institutionella teorin i sammanhanget är att den 
inte primärt använts för att belysa interorganisatorisk interaktion och strategiskt 
agerande. Den institutionella teorin kan ses som en motsats till teorier där 
aktörer antas handla strategiskt. Att strävan efter att agera rationellt eller 
strategiskt har ignorerats har väckt kritik även inom teoriområdet (Beckert 
1999: DiMaggio 1988; Greenwood & Hinings 1996). Blomquist (1996) 
framhåller att institutionell teori inte nödvändigtvis är en kritik av teorier som 
betonar rationalism eller effektivitet, utan snarare är ett resultat av en strävan 
efter att förstå de fenomen som ändå uppträder och som inte kan förstås med 
andra teorier. Kontexten är inte determinerande utan ses lämpligast som 
skapad i ett oupplösligt samspel mellan aktörer. Antaganden om att företagens 
strategiska agerande kan påverka de existerande strukturerna och att 
omvandling sker i samspel med aktörerna inom branscher kan därmed hanteras 
inom ramen för institutionell teori. För att förstå hur nya institutioner växer 
fram och ersätter gamla institutioner behöver dock institutionell teori 
kompletteras med beskrivningar av interaktion mellan aktörer i en bransch. 
Exempelvis kan lärdomar från ekonomiska, strategiska och 
organisationsteoretiska perspektiv användas för att beskriva företags 
interaktion i syfte att utveckla ett institutionellt perspektiv som även hanterar 
framväxten av nya institutionella förhållanden.  
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Syfte och bidrag 
Denna studie sätter såväl institutionella förhållanden och 

institutionalisering som branschinteraktion i centrum för att belysa dynamik i 
branscher. Mer precist är studiens syfte att bidra med kunskap om 
branschomvandling genom att utveckla förståelsen för branschinteraktionens 
betydelse för institutionell förändring.  

Branschbegreppet - en precisering av studieobjektet 
Vad är det då som utgör den bransch som ska omvandlas? Det finns olika 

konkurrerande kriterier för att fastställa branschens gränser (Brooks 1995; 
Curran & Goodfellow 1989; Porac & Thomas 1990). Är det till exempel 
organisationer med liknande teknologi och output som ska anses vara en 
bransch (industrikriteriet) eller är det producenter av substitut 
(marknadskriteriet) (jfr Porac & Thomas 1990)? I det senare fallet kan man 
diskutera hur nära substituten ska vara (jfr Porter 1980). Den klassiska och 
gängse definitionen av en bransch tar sig i Sverige uttryck i så kallade SNI-
koder, vilka bygger på indelningar utifrån produktslag och hänför sig alltså 
närmast till marknadskriteriet11.

Dessa definitioner härrör ytterst från ekonomiska teorier. Den 
ekonomiska litteratur som utgör grund för de flesta politiska åtgärder på 
branschnivå utgår från en på förhand definierad, avgränsbar marknad (jfr 
Brooks 1995), men diskussionen så här långt har avvisat ekonomiska teorier 
som grund för förståelse av omvandling. Möjligheten att över huvudtaget 
definiera branscher a priori kan kritiseras, eftersom detta inte tar hänsyn till det 
som ska studeras; förändring, dynamik och interaktion (jfr Pleatsikas & Teece 
2001), hur med branscherna förknippade marknader uppstår12 (Loasby 1999; jfr 
också Callon 1998), och aktörernas upplevelser. Ett alternativt angreppssätt är 
att utgå ifrån aktörernas uppfattning om vad som utgör branschen. En 
kartläggning av företagsledarnas uppfattningar om vilka som är konkurrenter, 
kan ge förståelse för konkurrens, menar Porac och Thomas (1990) (jfr Bogner 
& Thomas 1993).  

Branscher har en viktig roll i skapandet av villkoren för företag13, både på 
kort och på lång sikt. Mycket av interaktionen sker mellan företag som 

11 Koderna kan brytas ner mycket långt, så att man å ena sidan kan skilja på konkurrens 
mellan äggproducenter och på en mer aggregerad nivå, å andra sidan se till en bransch 
bestående av producenter av ägg- och mejeriprodukter. Däremot är det inte säkert att 
aktörerna inom livsmedelsbranschen interagerar mer med äggproducenter om man 
producerar mjölk än med juiceproducenter. 
12 En bransch kan omfatta flera marknader, främst likartade eller relaterade marknader.  
13 Utgångspunkten är då att bransch har betydelse i andra avseenden än det Rumelt (1991) 
avsåg när han ställde frågan ”How Much Does Industry Matter?”. Rumelt studerade 

Print & Media



17

konkurrerar på gemensamma marknader, endera geografiskt eller 
produktmässigt. För att tillåta flexibilitet med avseende på aktörernas 
upplevelser av interaktion och även vilka aktörer som ingår i branschen över 
tiden måste branschdefinitionen utgår ifrån aktörerna och deras beskrivning av 
interaktionen. Detta innebär att branscher a priori inte kan definieras på samma 
sätt. I det fortsatta kommer därför branscher att liknas vid organisatoriska fält.  

Fält utvecklas kring frågor snarare än marknader (Hoffman 1999) och 
utgörs av aktörer som har gemensamma uppfattningar (Scott 1995). Fälten blir 
arenor för maktrelationer, med dialog och diskussion i centrum eftersom 
aktörer deltar med olika syften. Aktörerna på fältet delar frekventa och för dem 
viktiga direkta och indirekta interaktioner (Galvin 2002), och det är genom 
interaktionen som fältets gränser fastställs. Stabilitet i branschuppfattningen 
beror både på hur interaktionen utvecklas och på institutionaliserade 
fältdefinitioner som uppstår genom statens agerande, genom branschorgans 
utfärdande av rekommendationer och genom organisationers remissvar med 
mera (Forssell 1992). En viss grupp aktörer står ändå i centrum för ett fält, eller 
en bransch, de kärnaktörer som utgör de möjliga konkurrenterna och som 
definieras av deras interaktion med varandra och med myndigheter, kunder 
med flera.

Detta branschbegrepp öppnar för att fånga både statiska och dynamiska 
inslag under omvandlingsprocesserna. Därigenom kan en annan syn på 
omvandling av branschen och förståelse av denna nås än den syn som 
presenteras i de studier som behandlar frågor om branschomvandling, 
interaktion och dynamik utifrån en standardiserad definition av branschen eller 
marknaden. Fältbegreppet underlättar att fokusera interaktionen, definitionen 
av gränser och de olika strukturer, exempelvis regler och normsystem, som 
bildas. Traditionellt kopplas interaktionen till ekonomiska strukturer, medan 
denna studie kopplar branschstrukturerna till institutionella strukturer, det vill 
säga den institutionella omgivningen.  

Bokens upplägg 
Denna bok består av 11 kapitel som bildar fyra delar. Den första delen 

omfattar kapitel 1 till 3 och beskriver studiens utgångspunkter. 
Utgångspunkterna består av studiens problem och syfte samt preciseringen av 
dessa genom redogörelsen för metateoretiska ställningstaganden och 

branschtillhörighetens påverkan framför allt på lönsamhet. Han visade att andra strategiska 
och företagsinterna faktorer är viktigare för lönsamheten än branschen (se också Hill & 
Deeds 1996). En annan studie har senare visat att det framför allt är för mycket 
framgångsrika företag och företag som det går mycket dåligt för, som de företagsspecifika 
faktorerna är viktigare än branschfaktorerna (Hawawini, Subramanian & Verdin 2003). 
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uppbyggnaden av ett teoretiskt perspektiv. Här görs ett ställningstagande för 
konstruerade verkligheter och för ett teorigenererande iterativt angreppssätt. 
Det övergripande teoretiska perspektivet utgår huvudsakligen från sociologisk 
institutionell teori och kompletteras med teoretiska beskrivningar av 
konkurrens och samarbete.  

Den andra delen utgörs av en redogörelse för den empiriska studien och 
inleds med en redogörelse för det metodologiska tillvägagångssättet i kapitel 4. 
Kapitel 5 och 6 utgör fallbeskrivningar. Först beskrivs utvecklingen i den 
svenska mejeribranschen med huvudfokus på 1990-talet. Därefter behandlas 
motsvarande period i den svenska bryggeribranschen.  

Den tredje delen utgörs av fyra analyskapitel, kapitel 7 till 10. I det första 
av dessa kapitel analyseras de processer som interaktionen kring olika 
aktiviteter bildar över tiden. Två olika typer av processer, mönsterbekräftande 
och mönsterbrytande, identifieras. I nästa kapitel analyseras strukturer i den 
institutionella kontexten deras inbördes relation, vilken beskrivs som 
ömsesidigt förstärkande för interaktionen eller som innebärande konflikterande 
stöd för interaktionen. Det tredje analyskapitlet utgår från kombinationen av 
kontexter som förstärkande eller konflikterande samt mönsterbekräftande och 
mönsterbrytande interaktion. Detta ger upphov till olika typsituationer för 
aktiviteter, situationer som karakteriseras av olika tryck och trögheter mot 
förändring. Det fjärde analyskapitlet belyser den institutionella förändringen 
och integrerar resultaten av den tidigare analysen med de teoretiska 
utgångspunkterna. Fyra processer i institutionell förändring identifieras.  

Den fjärde och sista delen utgörs av kapitel 11 som summerar studiens 
resultat och diskuterar det teoretiska bidraget samt resultatens praktiska 
implikationer. Där relateras även studiens resultat till förslag på fortsatt 
forskning.  
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2 FORSKNINGSSTRATEGIN  
OCH DESS GRUNDVALAR  

utveckla förståelsen för branschinteraktionens betydelse för institutionell 
förändring”) och den föregående problematiseringen utgår ifrån att det finns 
institutionella omgivningar som påverkar våra upplevelser och som skapas i 
interaktion. Vidare har det konstaterats att gemensamma föreställningar är 
viktiga i förståelsen av branschomvandling. Detta antyder en syn på 
verkligheten som socialt konstruerad (Berger & Luckmann 1967); människorna 
konstruerar gemensamt verkligheten, men verkligheten konstruerar också 
människorna och deras villkor. I det följande diskuteras därför konstruerande 
processer, interaktion och aktörer. Därefter behandlas frågan om vilken typ av 
kunskap studien kan bidra med följt av en diskussion om värderingar kopplade 
till ämnesvalet. De epistemologiska ställningstagandena leder fram till valet av 
en iterativ tolkande ansats samt en teorigenererande studie. Detta följs av en 
preciserande diskussion om de fenomen som kunskap söks om. 
Diskussionerna ger sammantaget studiens forskningsstrategi. De överväganden 
som direkt rör den empiriska studien och analysen presenteras dock i kapitel 4.  

Kunskap om den sociala verkligheten - utgångspunkter 
Branscher är en del av den sociala verkligheten och liksom andra 

grupperingar i samhället skapar branschernas medlemmar sin värld genom 
interaktion och iscensättande (jfr Rosen 1991). En orsak till att en avreglering 
inte faller ut på önskat sätt, kan vara att de åtgärder som sätts in blir en del av 
den konstruerande processen och anpassas till olika individers representationer 
av det sociala konstruerandet. Det är då viktigt att förstå hur den sociala 
verkligheten uppstår, upprätthålls eller ersätts, då detta är relaterat till den 
omvandling som sker. Detta resonemang måste dock ställas mot en ibland 
framförd kritik mot social konstruktionism, nämligen att konstruktionismen 
skulle innebära ett löfte om möjliga förändringar (jfr Czarniawska 2000). Detta 
stämmer givetvis inte. Ett ställningstagande för konstruktionism ska inte förstås 
som att mer kunskap (eller mer informerat konstruerade, jfr Guba & Lincoln 
1998) gör förändringar lätta att genomföra. Oavsett kunskap ger inte en avsikt 
att konstruera världen på ett annat sätt snabb förändring, eftersom vår socialt 
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konstruerade verklighet har mycket stabila inslag. Strukturerna påverkar oss, 
samtidigt som vi själva konstruerar strukturerna, men vi kan inte skapa dem 
helt utifrån vårt eget gottfinnande. 

Konstruerande processer  
Den sociala verklighet vi känner till konstrueras genom en ständigt 

pågående process. I denna process deltar olika aktörer som skapar 
gemensamma eller konflikterande meningar genom interaktion. Den 
konstruerande processen består enligt Berger och Luckmann (1966) av olika 
faser, subjektivering, externalisering, objektivering och internalisering. De 
subjektiverande processerna avser erfarenhetsbaserade upplevelser, något man 
själv varit med om att skapa. Externalisering innebär att människor genomför 
olika aktiviteter utifrån deras uppfattningar av verkligheten. Genom 
externaliseringen skapar människan världen. Objektivering är hur 
externaliserade ”produkter av mänsklig aktivitet” över tiden blir betraktade som 
objektiva (Berger & Luckmann 1966: 78). Internalisering som process handlar 
om att ta plats i en redan existerande meningsfylld värld och göra de där 
existerande meningsbetydelserna till de egna, det vill säga socialisering. Vid 
varje tidpunkt pågår dessa faser eller delprocesser simultant, i en dialektisk 
utveckling. 

Även om verkligheten konstrueras genom interaktion och därmed är 
kontextberoende och alltså högst relativ, behöver det inte betyda en total 
relativism (Hacking 1999).14 Istället för att föra diskussionen om relativism eller 
inte förefaller det mer fruktbart att poängtera att social konstruktionism inte 
handlar om att fastställa verklighetens sanna natur. ”Det som är, det är helt 
enkelt”, ungefär så uttrycker sig Gergen (1999: 222). På så vis kan 
konstruktionism ses som ett pragmatiskt perspektiv. De strukturer vi upplever 
och iakttar finns (Berger & Luckmann 1966; jfr Schütz 1945/2002), om det så 
är konkurrens, samarbete, omvandling eller företagsstrukturer. Gergen (1999) 
menar att när vi diskuterar vad som är verkligt och inte, vad som finns och inte 

14 En extrem form av social konstruktionism är ”universell konstruktionism” (Hacking 
1999; för kritik av absolut konstruktionism se exempelvis Searle, 1997). Det innebär att allt 
som finns är föreställningar (Norén 1995), eller diskurs (Burr 1995). Många strävar efter en 
kompromiss mellan realism och relativism (se t.ex. Parker 1992). Parker menar att det finns 
en verklighet som är oberoende av våra diskurser; fysiska objekt existerar, men vi kan 
endast förstå dessa objekt genom en meningsgivande konstruktionsprocess. På så sätt är 
objekt och subjekt inte möjliga att separera trots att båda existerar (jfr Sandberg 2001). 
Huruvida olika fysiska objekt finns eller ej är av mindre intresse i den här studien, då det 
som är relevant för att förstå institutionell förändring och branschinteraktion är vårt 
konstruerande av den sociala verkligheten. 
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finns, är det ett uttryck för konstruerande av den sociala verkligheten och av 
värderingar.15

De konstruerande processerna baseras på språk, och språk i olika 
bemärkelser (tecken, symboler, talat språk) är exempel på objektiveringar som 
möjliggör vardagslivet (Berger & Luckmann 1966). Genom språket blir 
enskilda händelser anonymiserade och typifierade. Detta sker dock inom ramen 
för det sociala konstruerandet och innebär inte att det är en perfekt avspegling 
av en verklig verklighet som avses (Sandberg 2001). Språket (i vid bemärkelse) 
är istället ett verktyg, som hjälper oss att konstruera och tolka andra handlingar 
och interagera16 genom att kategorisera och skapa mening bland våra tankar 
(Burr 1995). Därigenom kan vi tala om varandra och olika fenomen på ett 
meningsfullt sätt samt ha kunskap om saker utanför vår personliga erfarenhet.  

En del företeelser förefaller mer verkliga än andra, beroende på hur väl de 
objektiviserats och internaliserats hos samhällets medlemmar (jfr Hacking 
1999). Andra händelser blir mer verkliga på grund av att de ifrågasätts och 
därmed uppmärksammas, och även förändringstakten kan ha betydelse för hur 
påtagligt ett fenomen upplevs vara (jfr Tuttle 1997). Något som upplevs som 
mycket intensivt i en förändringsfas blir mer påtagligt. 

Inom ramen för det sociala konstruerandet förekommer olika 
uppfattningar, ibland konflikterande sådana mellan individer. Samtidigt är 
individerna övertygande om att deras uppfattningar har en innebörd som 
motparten kan förstå eftersom man lever i en gemensam värld (Berger & 
Luckmann 1966). Det innebär att även meningsmotståndare i vissa situationer 

15 Användningen av ordet social i ”social” konstruktionism har diskuterats (t.ex. Hacking 
1999; Latour 1999). En kritik utgår ifrån att ”social” i alltför stor utsträckning betonar 
konstruerande genom interaktion mellan människor, men människor interagerar även med 
teknik etcetera. Konstruktionism vore därför ett bättre uttryck som överskrider 
distinktionen mellan det sociala och det naturvetenskapliga (Latour 1999). Kritiken är 
rimlig utifrån en vilja att betona att vårt konstruerade sker i ett samspel med olika 
företeelser och föremål. Dessa föremål har emellertid ytterst givits sin betydelse genom 
mänsklig interaktion och de tolkningar (representationer) som vi kan ta del av, torde vara 
gjorda av människor. Andra menar att just detta gör användningen av social överflödig; 
”most items said to be socially constructed could be constructed only socially, if they are 
constructed at all. Hence the epithet ‘social’ is usually unnecessary and should be used 
sparingly, and only for emphasis or contrast” (Hacking 1999: 39). I den här studien 
används begreppet social eftersom det trots allt är en ytterligare förstärkning av 
sammanhanget; det rör sig inte om vilken konstruktion som helst utan konstruerandet av 
den sociala verkligheten. Konstruerande används som verb synonymt med socialt 
konstruerande för att beskriva de pågående processerna.
16 Relationen mellan handling och språk, eller diskurs, är en central fråga inom 
konstruktionism. Frågan rör sig om huruvida det finns en verklighet utanför diskursen och 
om det är diskursen som styr handlandet (se t.ex. Burr, 1995 för en översikt). Den extrema 
versionen innebär att det inte finns någonting utanför språket.  
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skapar gemenskaper (Gergen 1999). Exempelvis kan konkurrenter inom en 
bransch enas relativt politiker och leverantörer i beskrivningen av sin 
verklighet, men motparterna är samtidigt övertygade om att det är samma värld 
som beskrivs.

Trots att det ofta råder enighet om den sociala verkligheten bör man 
förhålla sig ifrågasättande till olika fenomen; ”… socialkonstruktivism innebär 
att man ska akta sig för att uppfatta sociala handlingar som naturliga (i den 
bemärkelsen att de inte skulle kunna vara annorlunda)” (Wenneberg 2000).17

Annorlunda uttryckt kan det finnas anledning att ifrågasätta det som är taget-
för-givet i olika situationer och i olika branscher.  

Interaktions- och aktörsbegreppen
De konstruerande processerna äger alltså rum genom aktörers interaktion, 

det vill säga samspel mellan aktörer snarare än kontextlösa handlingar och 

gemensamma och det sociala i vardagslivet. Interaktion är dessutom central för 
studiens problem och syfte, men interaktion kan vara många olika saker. Enligt 
Berger och Luckmann (1967) är möten ansikte-mot-ansikte den viktigaste 
formen av social interaktion. När två individer möts fysiskt är den fylligaste och 
mest kompletta interaktionen möjlig, eftersom kroppsspråk ingår och kan 
feedback ges ögonblickligen. Andra diskussioner av interaktion behandlar 
också den personliga interaktionen ansikte-mot-ansikte. Exempelvis skiljer 
Giddens i en diskussion om Goffmans verk på möten och sociala tillfällen. 
Möten omfattar minst två personer som på ett eller annat sätt (planerat eller 
oplanerat) möts och kanske hälsar eller har ett långt samtal. Sociala tillfällen 
omfattar flera individer, är ofta avsiktliga och planerade i tid och rum (Giddens 
1984).

Interaktion kan emellertid även ske mer indirekt och det är denna form 
som är det vanliga i branschinteraktion. Olika möten kopplas till varandra över 
tiden och i rummet och påverkar de olika aktörernas syn på verkligheten och 
deras handlande, oavsett om aktörerna fysiskt träffas eller ej. Interaktion 
baseras dessutom alltid på den befintliga kunskapen om vardagslivet och 
typifiering av social interaktion. Genom den sociala interaktionen och de 
sociala relationerna skapas interaktionsmönster som fylls med mening (jfr 
Gergen 1999). Utan makroaspekter som kultur och institutioner är det dock 
svårt att förstå interaktionerna (Sandberg 2001). Olika institutioner är även 
exempel på väl etablerade interaktionsmönster och institutioner såsom 

17 Den sociala konstruktivismen innebär att verkligen konstrueras i individernas psyke, inte 
i de sociala relationerna. Begreppen används ibland synonymt och vissa resonemang 
stämmer in på båda inriktningarna (jfr Gergen 1999), såsom i citatet från Wenneberg.  
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marknader och hierarkier förutsätter inte möten ansikte-mot-ansikte för att 
fungera. Institutioner kan istället fungera som stöd för indirekt interaktion. Den 
indirekta interaktionen kan sägas vara vanlig både vad gäller konkurrens och 
samarbete. Konkurrens kan till sin karaktär sägas vara indirekt och äga rum via 
kunder eller på marknader (se kapitel 3 för fortsatt diskussion), men inte heller 
samarbete förutsätter konstanta möten ansikte-mot-ansikte. Samarbetet kan 
också vara indirekt till sin karaktär, men det kan också vara så att när 
samarbetet formats, så behövs inte fortsatta möten för att upprätthålla 
interaktionsmönstret. Vad som dock behövs är dagliga interaktioner eller 
återkommande interaktioner som producerar och reproducerar olika strukturer 
i vår vardag.  

Detta innebär att förhållningssättet till andra inom en bransch, till 
konkurrenter och samarbetspartners, formas och upprätthålls över tiden 
genom dagliga interaktioner, oavsett om de innebär direkta eller indirekta, 
avsiktliga eller oavsiktliga möten. Om ett etablerat mönster för att interagera, 
exempelvis inom ramen för det som definieras som konkurrens, bryts, kommer 
detta att leda till osäkerhet. Upprätthållande av strukturer kan beskrivas som 
iscensättande av kontexter. I ett sådant perspektiv kan omvandling främst 
beskrivas i termer av hur “the environment and structure are enacted and 
embody the meanings of the actions of people in power” (Van de Ven & 
Astley 1981: 431). De olika strukturer som utgör kontexten finns inte därute 
för att upptäckas, utan definieras genom sociala relationer. Daft och Weick 
(1984) menar att tolkningarna av omgivningen ibland påverkar omgivningen 
mer än omgivningen påverkar tolkningarna. Därmed blir omgivningen encated, 
iscensatt (Weick 1979; 1995). Varken övergripande branschstruktur 
(övergripande institutioner) eller en enskild aktörs agerande ensamt kan alltså 
förklara branschomvandling i detta synsätt. Istället rör det sig om en dialektisk 
process där varken determinism eller voluntarism antas (jfr Berger & 
Luckmann 1966).  

Interaktion innebär ett samspel mellan olika aktörer, vanligen mellan 
individer. I denna studie används dock begreppet aktör för såväl enskilda 
individer som företag, myndigheter med mera. I enlighet med Tolbert och 
Zucker (1999) lyfts Berger och Luckmanns analys av institutionalisering från 
den individuella aktörsnivån till att även omfatta organisatoriska aktörer. Även 
organisatoriska strukturella arrangemang för att lösa en viss typ av problem 
leder till vanor som formaliseras, objektiveras och så småningom sedimenteras. 
Ett företag eller någon annan form av organisation utför därmed handlingar 
genom institutionaliserat mänskligt handlande, vilket lägger grunden för 
företaget som ”aktör”. Organisatoriska aktörer tenderar att leva ett liv utanför 
kontrollen av de individer som ursprungligen skapade organisationen (jfr 
Gergen 1999). Handlandet sker delvis utifrån vd: s intentioner, men en ledare 
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kan aldrig helt på förhand bestämma hur interaktionen ska se ut (jfr Sjöstrand 
& Tyrstrup 2001). 

Denna användning av begreppen aktör, företag med mera, kan kritiseras 
för att reifiera företag och andra organisationstyper. Synen på organisationer 
som aktörer betyder dock inte att studien utgår från att företag agerar och 
tolkar i samma betydelse som människor. Hellgren och Löwstedt (1998) menar 
att organisationer kan handla, men inte tänka. När aktörsbegreppet används i 
den här studien är det aktörer i allmänhet som avses, som ett samlingsbegrepp. 
Nät det är relevant att poängtera att det rör sig om enskilda individer avses 
kommer detta att tydliggöras till exempel genom benämningar som 

den bakomliggande processen och de individer som deltagit i denna.  
I en ögonblicksbild av den objektiverade verkligheten har aktörerna 

(exempelvis företag) olika kompetenser, makt med mera, som kan mobiliseras 
genom handling. Latour (1986) och Czarniawska (1999) menar att det är 
kontakterna, handlingarna, relationerna som skapar aktören (och därmed 
makt), ej tvärtom. Det går att instämma i det sistnämnda argumentet att aktörer 
och deras kompetenser, deras makt och hela deras situation är socialt 
konstruerade och ständigt omkonstrueras eller rekonstrueras via de sociala 
relationerna och interaktionerna (jfr Gergen 1999). Emellertid kan dessa 
relationer vara mer och mindre stabila och interaktioner kan förstärka 
etablerade interaktionsmönster. Därför kan aktörerna inom de studerade 
branscherna förefalla uppträda just i kraft av sina kompetenser och sin makt.  

Studiens möjligheter att ge kunskap om branschomvandling  
Vilken typ av kunskap är det då möjligt att nå om branschomvandling 

givet en syn på verkligheten som socialt konstruerad? Några grundläggande 
antaganden sammanfattas av Burr (1995). Utgångspunkten är ett kritiskt 
förhållningssätt till för-givet-tagen kunskap. Kunskap ses som sammanlänkad 
med sociala handlingar och upprätthålls genom sociala processer. Kunskapen 
är därtill kontextuellt betingad, eftersom historiska och kulturella faktorer 
skapar vår verklighet såväl som vår kunskap om denna verklighet. De empiriska 
studierna och de resulterande teorierna blir därmed inte en återgivelse av sanna 
strukturer (Gergen 1999). Istället kan de ses som illustrationer av ett visst 
perspektiv, av en viss syn på verkligheten. Detta är gemensamt för olika 
varianter av social konstruktionism (se Wenneberg 2000 för en utveckling). 

Den epistemologi som huvudsakligen förknippas med social 
konstruktionism är interaktionistisk, vilket innebär at kunskap konstrueras i 
samspel mellan individer som verkar inom det studerade fenomenet och 
forskaren (se t.ex. Lincoln & Guba 1998; jfr Sandberg 2001). Om den mest 
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radikala synen på konstruktionism (extrem empirism med Garfinkel som en 
representant) accepteras är det omöjligt att skapa teorier utan omfattande 
närhet till individernas tankar och interaktioner. Sådan omfattande närvaro och 
närhet förefaller svårförenlig med studier av komplexa processer över tiden, 
eftersom det kan vara svårt att närvara i processerna.  

Närheten till de enskilda individerna är emellertid inte av primärt intresse i 
denna studie. Istället är det interaktionsmönster och institutioner som 
fokuseras för att bidra med kunskap om branschomvandling och frågan blir 
därför hur närhet till dessa nås. Norén (1995) för ett resonemang om hur 
forskare med konstruktionistisk grund ”konstruerar” institutioner eftersom de 
inte kan upptäckas, institutioner är inte objektivt tillgängliga. Dessa institutioner 
bildar en tolkningsram som appliceras på aktörernas agerande och deras 
reproduktion av institutioner. Utifrån dessa antaganden genereras sedan 
empirisk kunskap. Denna syn på konstruktionistisk forskning ställer Norén 
mot den mer aktörsrelaterade konstruktionismen, där det är den senare som 
Norén menar handlar om hur aktörerna skapar sin sociala verklighet. Min 
uppfattning är dock att forskaren etablerar en tolkningsram, men att det inom 
denna ram är aktörernas produktion och reproduktion av sin verklighet som 
studeras och de empiriska processerna förändrar därmed också tolkningsramen.  

Tolkningar och tillgängliggörande av aktörernas produktion och 
reproduktion av sin verklighet inom denna tolkningsram är dessutom alltid, 
oavsett ansats, ytterst beroende av att forskarens språkliggörande skapar en 
kontext åt det studerade fenomenet (jfr Gilje & Grimen 1992; Norén 1995). I 
denna bemärkelse har forskaren en formerande roll när det gäller att forma 
aktörernas olika berättelser till en övergripande sådan. Även om aktörernas 
kollektiva meningar och deras konstruerande är centralt (Schwandt 1998), 
innebär detta inte ett okritiskt accepterande av deras berättelser. Uttrycken för 
konstruerandet måste ifrågasättas. Dessutom formuleras den vetenskapliga 
kunskapens inriktning och värde också genom forskarens interaktion med 
forskarsamhället.  

Kunskap blir därmed konstruerande om vilket det finns enighet (jfr Guba 
& Lincoln 1998), i viss mån relativt forskarsamhället, i viss mån relativt 
aktörskollektivet. Överföring av kunskap sker till exempel genom fallstudier. 
Det är viktigt att dessa innehåller tillräckligt ”täta” beskrivningar för att 
överförbarheten ska kunna säkerställas (Lincoln & Guba 1985). Empiriska 
resultat kan därmed enligt vissa förespråkare, även givet en konstruktionistisk 
syn, användas som bas för förutsägelser såväl som för teoretiserande (Langley 
1999; Lincoln & Guba 1985).  

Den kunskap om branschomvandling som studien kan ge är alltså mer än 
empiriska illustrationer av omvandlingsförlopp inom branscher. Genom 
regelbundenheter och stabila strukturer och koppling till det för-givet-tagna är 
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det möjligt att konstruera teoretiska begrepp baserade på de empiriska 
resultaten. Genom att ifrågasätta konstruerandet kan vi nå ny kunskap och nya 
perspektiv på det vardagliga livet, till exempel i form av interaktion inom 
branscher. Syftet med studien är således inte främst prognostiserande eller 
prediktivt utan teoriutvecklande, men de resulterande begreppens implikationer 
kommer att diskuteras.  

Branschomvandling och värderingar  
Denna studie handlar om dynamik i form av branschomvandling samt 

institutionell förändring och branschinteraktion. Dessa begrepp, inte minst 
dynamik och branschinteraktion, är starkt värdeladdade och används ofta för 
att värdera fenomen som varande bättre eller sämre. Exempelvis finns i de 
traditionellt mikroekonomiskt inspirerade teorierna en syn på konkurrens som 
moraliskt rätt (se t.ex. Root 1993 för en diskussion). På samma sätt utgör 
dynamik ett positivt begrepp som sällan ifrågasätts.  

I problembakgrunden sägs att politiska åtgärder ofta sätts in för att 
omvandla branscher till att bli mer dynamiska. Syftet med denna studie är inte 
att förespråka dynamik som odelat positivt. Istället är det ett konstaterande av 
att samhällsretoriken ofta betonar vikten av omvandling och en dynamisk 
utveckling, samt att detta i sig medför att omvandling och dynamik är intressant 
och viktigt att studera. Resultaten av denna studie kommer framför allt att 
diskutera varför omvandling formas som den gör, varför detta leder till 
dynamik och så vidare. När sedan omvandling och dynamik är lämpligt och 
behövligt är en annan fråga som kräver värderingsmässiga ställningstaganden. 
Denna bedömning omfattar en rad faktorer som inte är föremål för den här 
studien, såsom effekter för miljö, samhällssituationen i övrigt och så vidare.  

När det gäller branschinteraktion och konkurrens är ställningstagandet att 
konkurrens är en viktig motor i näringslivet. Dock har konkurrensen också 
avigsidor samt leder inte alltid till positiva effekter eller förbättringar. Den 
dynamik som konkurrens skapar i form av nyutveckling är inte alltid gynnsam 
för samhället som helhet, eftersom det snarast är utvecklingen och inte 
konsumenterna som skapar behoven och önskemålen. I den här studien 
behandlas dock inte nyttan av interaktionssättet eller av dynamisk utveckling. 
Vidare bör inte samarbete på förhand klassificeras som ett sämre sätt att 
interagera utan bör mer förutsättningslöst inkluderas som jämbördigt med 
konkurrens när det gäller att se till utvecklingen, inte minst eftersom samarbete 
belyser andra aspekter av interaktion än vad konkurrens gör.  

Detta betyder dock inte jag förespråkar en relativ moral (”anything goes”). 
En diskussion om moral, etik och/eller värderingar hör alltid hemma i 
forskning (jfr Czarniawska 2000; Gergen 1999; Hacking 1999) och inte minst 
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på åtgärder baserade på forskningsresultat. Resultaten av olika studier aldrig är 
entydiga utan måste utgå från värderingar för att få betydelse;  

Yet, while constructionist arguments do invite moral and political 
deliberation, they do not champion one ideal over another [....] There is 
no position of relativism, that is, a transcendent standpoint from which we 
can rule on the relative merits of various contenders without espousing 
any values. All evaluations, deliberations, or comparisons of competing 
positions will necessarily carry with them presumptions of the real and the 
good. (Gergen 1999: 231)  

Värderingar är alltså lokalt och kontextuellt grundade och varierar ofta 
beroende på sammanhang. Förutom att resultaten av studien därmed tolkas 
och värderas beroende på sammanhanget behandlas i den empiriska studien 
bland annat hur normer avseende rätt och fel i interaktionen konstrueras i olika 
situationer och hur detta förändras över tiden, till exempel med avseende på 
samarbete och kartellbildning.  

Forskningsstrategi
En dynamisk utgångspunkt har beskrivits som viktig för att förstå 

branschomvandling, vilket implicerar ett angreppssätt baserat på studier av 
processer. Diskussionen av angreppssätt inleder detta avsnitt och ett 
teorigenererande, iterativt angreppssätt antas. Därefter diskuteras 
konsekvenserna av att studera processer. Detta innebär en konkretisering av 
processers beståndsdelar samt av vilka fenomen som ska studeras.  

Angreppssätt – iterativ, processorienterad fallstudie
Den övergripande forskningsstrategin utgår ifrån studiens 

sequence of individual and collective events, actions, and activities unfolding 

och tid är centrala i varje processuell analys. En övergripande historisk 
bakgrund kan till exempel ge en tolkningsram genom att beskriva tidigare 
institutionaliserade förhållanden som kan leva kvar i dagens interaktioner.  

Det sagda innebär att processer bör studeras i en kontext. Interaktion och 
institutionella förändringar kan bara begripas om de ses i sina sammanhang. En 
fallstudie kan då fånga olika aspekter genom olika metoder samt beskriva ett 
processuellt förlopp (jfr Pettigrew 1997). Merriam (1994) skriver att en orsak 

om en viss situation eller hur de inblandade personerna tolkar denna. Fokus 
ligger på process snarare än resultat, på kontext snarare än specifika variabler 

väl in på de antaganden om processer, aktörer och kunskapens kontextuella 
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karaktär som gjorts i tidigare avsnitt. Däremot är det inte en situation, utan 
snarare en rad sammanlänkande situationer och händelser över tiden som är av 
intresse. Dessutom bör ”upptäckandet” snarast förstås som interaktionistiskt 
skapande under studiens gång.  

Denna studie har även en teorigenererande ambition. Fallstudier kritiseras 
dock ibland för att de resulterande teorierna blir för komplexa på grund av den 
stora datamängden (Eisenhardt 1995). Det hävdas också att fallstudier ofta 
leder till en (för) specifik och smal teori. Liknande kritik har även riktats mot 
konstruktionistiska studier; de är endast deskriptiva och beskriver enbart en 
specifik situation (Schwandt 1998). Delvis har den sistnämnda kritiken 
besvarats i tidigare avsnitt. Trots en konstruktionistisk grund är det inte den 
resulterande berättelsen som är det enda slutresultatet. I detta fall blir 
berättelserna fallbeskrivningar som sedan ligger till grund för en analys och 
syntes. Eftersom många konstruerade företeelser är ytterst stabila, är det fullt 
möjligt att diskutera överförbarhet av olika fenomen mellan och inom olika 
kontexter.  

Angreppssättet utgår närmast ifrån en iterativ18 process (Orton 1997), som 
har likheter med abduktion i till exempel Alvesson och Sköldbergs (1994) 
tappning. I deras version utgår forskaren från ett fall och tolkar det på ett mer 
övergripande sätt. Därefter fastslås tolkningen med hjälp av andra fall. ”Under 
processens gång utvecklas dels det empiriska tillämpningsområdet successivt, 
dels justeras och förfinas även teorin (dvs. det föreslagna övergripande 
mönstret)” (Alvesson & Sköldberg 1994: 45).  

Orton (1997) föreslår istället extremt djupgående, processuella studier där 
det är svårt att studera mer än ett fall i taget. Dessutom lämpar sig Ortons 
iteration troligen bäst i studier av exempelvis organisationsförändringar inom 
ett företag, snarare än omorganiseringen av en hel bransch. Det grundläggande 
tankesättet torde dock kunna användas även i den här studien, där berättelser 
om flera olika företag och flera olika interaktions- och omvandlingsprocesser 
måste samlas in. Orton menar att den som följer en iterativ metod mindre 
troligt kommer att ha en färdig forskningsdesign när studien börjar. Det är 
dock inte ett reflektionslöst datainsamlande som Orton föreslår. Vetskapen om 
att studien ändå kommer att bli iterativ beroende på de svar man får och de 
problem man möter är en annan sak än brist på reflektion. Det iterativa i den 
här studien innebär ett kontinuerligt växlande mellan teori och empiri där nya 
frågor uppstår efter hand och nya teoriområden eller nya författare inom ett 
teoriområde hjälper till att rikta och forma den fortsatta undersökningen och 

18 Som Orton påpekar strider detta mot mer strikta, traditionella bilder av forskning, där 
den iterativa processen skulle kunna ses som en störning av materialet.  
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sedermera den fortsatta analysen. Det iterativa innebär att det inte lika tydligt 
finns en sådan teori som kontinuerligt förfinas, som det gör i abduktion.  

I denna iteration mellan teori och empiri pågår konstruerande och 
tolkning. Uppfattningar om vad som utgör institutioner med mera appliceras 
på de empiriska berättelserna, tolkningen av dessa leder till modifieringar av 
antaganden genom aktörernas konstruerande och så vidare.  

Den teoretiska diskussion som presenteras i kapitel tre är resultatet av den 
iterativa processen, där vissa grundläggande antaganden funnits med från 
början, men där många kommit till under studiens gång. De teorier som 
presenteras i kapitel 3 kommer att relateras till den verklighetsuppfattning som 
beskrivits i detta kapitel då det teoretiska perspektivet bör vara kompatibelt 
med studiens grundläggande antaganden.  

Syftet med teorikapitlen är för det första, att visa studiens grundläggande 
perspektiv, institutionell teori, samt koppla det till ämnesvalet. Därtill diskuteras 
bidrag som lyfts fram inom ramen för andra teoretiska perspektiv och som kan 
vara av vikt för att förstå branschinteraktion och omvandling. En del sådana 
bidrag är på olika sätt kompatibla med institutionell teori. I enlighet med det 
iterativa perspektivet har teorier riktat uppmärksamheten på vissa fenomen, 
vilket lett vidare till andra teorier som mer precist kunnat stödja analysen och 
teoriutvecklingen. Det är genom en sådan process som det institutionella 
perspektivet successivt fick ökad betydelse. Vad tillvägagångssättet betyder för 
begreppsutvecklingen i relation till de använda teoretiska begreppen, liksom 
den iterativa processen med avseende på samspelet mellan empiri, teori och 
analys beskrivs i mer detalj i kapitel 4.  

Några antaganden som påverkat teorivalen och den empiriska 
undersökningen har dock varit med från de tidigaste skedena av studien. Det 
gället processinriktningen samt de fokuserade fenomenen och synen på 
lämpliga beskrivningsnivåer. Dessa antaganden har formulerats något olika 
över tiden och kopplats till något olika typer av litteratur, men den 
grundläggande valen är desamma och de utvecklas i det följande. 

Att studera omvandling som processer  
Om omvandling ska studeras som en process över tiden innebär det att 

även teorigenereringen ska resultera i processrelaterade begrepp. Langley (1999) 
diskuterar olika strategier för att generera processorienterade teorier med 
varierande grad av empirinärhet. Dessa strategier baseras alla på fyra 
utgångspunkter. För det första, processdata, eller snarare processbeskrivningar, 
består av händelser, inte av variabler19. Det är alltså mönster mellan händelser 

19 Processdata är enligt Langley inte enbart beskrivningar av händelser, de innehåller också 
många sorters information, kvalitativ och kvantitativ. 
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som ska upptäckas. För det andra innebär processbeskrivningar ofta att 
beskrivningar samlas om flera enheter och på olika analysnivåer. Därtill är 
gränserna mellan analysnivåerna svåra att skilja från varandra. (I ett 
konstruktionistiskt perspektiv bör tilläggas att även analysnivåer är 
konstruerade och kan ifrågasättas.) Den tredje utgångspunkten är att 
processbeskrivningar på olika sätt är tidsmässigt ”inbäddade”. En händelse kan 
vara under en timme, under en dag eller under ett helt år. Trender kan växa sig 
starka som en följd av interrelaterade händer och så vidare. Detta innebär 
svårigheter, oavsett om studier sker i realtid eller retrospektivt. För det fjärde är 
processbeskrivningar eklektiska och därför bör kontexten beaktas för att skapa 
mening ur olika perspektiv.  

Den aktuella studien söker mycket riktigt också berättelser om händelser 
och olika aktiviteter i branscher för att förstå processen. För att kunna utveckla 
begrepp är det mönster mellan olika interaktioner vid olika aktiviteter som är av 
intresse. Strategin för den empiriska studien måste därför inkludera material 
som möjliggör tolkningen av sådana mönster. Processorienteringen innebär 
också att de empiriska berättelserna struktureras tidsmässigt och att 
uppbyggnaden av studien sker utifrån de berättelser som framkommer. De 
begrepp och de mönster mellan händelser som lyfts fram kommer att styra 
arbetet. Det är också de nu diskuterade utgångspunkterna som utgör grunderna 
i den övergripande strategin. Det praktiska tillvägagångssättet diskuteras 
emellertid i kapitel 4. 

Processer som händelser, aktiviteter och interaktion 

Utifrån Pettigrews definition av processer som fritt översatt innebar att 
processer är individuella och kollektiva händelser, handlingar och aktiviteter 
som utvecklas över tiden i en kontext (Pettigrew 1997: 338), bör ett antal 
nyckelbegrepp förutom kontext diskuteras; händelse och aktivitet. Interaktion 
har redan diskuterats. En händelse är baserad på interaktion och möten som 
kan vara mer och mindre omfattande, liksom den tidigare diskussionen av 
interaktion. Det kan röra sig om allt från ett samtal till en fusion, införandet av 
en ny prissättning, etc. Det viktiga är den betydelse som händelserna ges utifrån 
hur de tolkas av aktörerna inom branschen och utifrån den fortsatta interaktion 
händelserna ger upphov till. Sztompka (1991) lyfter fram händelser som 
kopplade till varandra, ett nätverk av händelser, och menar att dessa får effekter 
när de blir en del av praktiken, som formas av tidigare praktiker, eller 
interaktionsmönster.  

Händelser kan dock inte upprepas, det är snarare aktiviteter som kan 
upprepas. Medan en händelse är kontextuellt och tidsmässigt begränsad, kan 
liknande händelser och interaktioner skapa aktiviteter som kan organiseras och 
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genomföras om och om igen (jfr Sztompka 1993). Aktiviteter är uppbyggda av 
interaktioner. Aktiviteter kan vara allt från en hälsning (dvs. en typ av möte) till 
att distribuera eller produktutveckla. De senare exemplen baseras på flera 
sociala handlingar som binds samman på olika komplexa sätt (Bengtsson et al 
kommande). Aktiviteter ges sin betydelse genom konstruerande processer där 
normer för interaktionen och kontextuella betingelser ingår. Vad som utgör en 
aktivitet eller snarare beskrivs som en aktivitet beror därför på situation och 
perspektiv. I de flesta branscher är aktiviteter till exempel inriktade på 
produktion, distribution och försäljning, medan aktiviteter i undervisning är 
helt andra. Mellan branscher skiljer sig dock betydelsen av olika aktiviteter åt 
beroende på branschspecifika normer och uppfattningar.  

Interaktioner, aktiviteter och händelser utgör således beståndsdelar i en 
process, samtidigt som den empiriska beskrivningen av en process kommer att 
avgränsas genom forskarens och aktörernas specifika urval av interaktioner. Att 
vissa händelser framhålls och noteras samt ger upphov till interaktionsmönster, 
det vill säga, praktik, är i sig en del av produktionen eller reproduktionen av 
den sociala verkligheten. En händelse tillmäts någon form av vikt genom 
beteckningen; alla händelser noteras inte. Händelser lyfts till exempel fram när 
det finns ett behov av att legitimera ett agerande eller en åsikt, samt när något 
oväntat eller omvälvande sker. Till exempel kan händelser som en avreglering, 
en fusion eller ett leverantörsbyte upplevas som avgörande och därför i 
efterhand återberättas som för branschen viktiga händelser.  

Genom att fokusera interaktion och hur händelserna länkas samman av 
nya interaktioner inom branscher ökar möjligheterna att fånga konstruerande 
processer, snarare än att följa en mer formaliserad struktur. Söderholm (1991: 
83) menar till exempel att det är ”det processuellt orienterade begreppet 
organisering som fokuserar handlingarnas sammanhang snarare än strukturellt 
betingade sammanhang”. På samma sätt fångar interaktionsprocesser och de 
aktiviteter som de upprätthåller omvandlingens sammanhang.  

Omvandling av branscher påminner om vad Czarniawska (1999) kallar 
handlingsnät (action net), det vill säga att man snarast studerar ett nät av olika 
handlingar, eller interaktioner, än en speciell grupp av människor. Dock sägs 
det att handlingsnätet måste studeras redan i etableringsfasen, vilket orsakar 
problem, eftersom forskaren tenderar att komma in under pågående 
konstruerande processer. Å andra sidan kan man hävda att det ständigt pågår 
konstruerande av verkligheten, varför alla perioder är lika intressanta, vare sig 
det handlar om att reproducera eller producera nya strukturer. De flesta 
fenomen har emellertid både stabila och framväxande processer, vilket gör att 
forskaren i praktiken mycket väl inledningsvis kan utgå från en grupp av 
aktörer (företag eller individer) för att komma nära interaktionerna och sedan 
följa dessa. Om stabilitet råder tillkommer inte så många nya aktörer, men även 
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det motsatta kan ske. I den här studien är det branschen som utgör ingången 
till ett aktörskollektiv där de pågående interaktionerna och konstruerande 
processerna ska upptäckas.  

Processer och tid 

En studie av processer innebär också en studie som sträcker sig över tiden. 
Tid är naturligtvis ett centralt begrepp när förändring och omvandling studeras; 
”It is impossible to conceive of time without reference to some change” 
(Sztompka 1993: 41). Det är då framför allt den vardagliga betydelsen vi lägger i 
begreppet tid, nämligen kronologisk tid (”klocktid”). Giddens (1984) menar till 
exempel, att olika aktörer existerar i kontexter som består av interaktion och att 
denna interaktion sker i tid och rum. Tid är alltså en kontextuell faktor. Det 
finns dock andra sätt att se på tid än som kronologisk tid, vilket kan ha 
betydelsen för konstruerandet av omvandling.  

Förståelsen av branschomvandling – och något som påverkar 
möjligheterna till åtgärder både för företag och för myndigheter – torde vara 
det tempo som karakteriserar branschen (jfr Brown & Eisenhardt 1998). 
Organiseringen av aktiviteter, föränderligheten hos konkurrensmönster och 
samarbetsmönster, med mera, påverkas av denna rytm. I en bransch där 
tempot är högt kan det å ena sidan vara svårt att få en så aktuell förståelse av 
hur åtgärder ska sättas in, eftersom förändringarna sker snabbt. Å andra sidan 
kan detta innebära möjligheter att delta i de konstruerande processerna. 
Upplevelsen av olika händelser och åtgärder kan också skilja sig åt beroende på 
hur tid upplevs.  

Tidsupplevelsen är socialt konstruerad, även så kallat objektiv, kronologisk 

processer. De tidsmässiga kvaliteterna hos omvandlingsprocesser är att de är 
längre eller kortare relativt varandra. Sztompka jämför till exempel ett slag med 
ett krig eller en revolutionär mobilisering med ekonomisk tillväxt. Ett kvalitativt 
tidsbegrepp kan också handla om varaktighet, om orienteringen i det förflutna, 
nuet eller framtiden. Tuttle (1997) talar bland annat om att olika kulturer kan ha 
olika tidsuppfattning. Även olika branscher och grupperingar av till exempel 
företag kan ha särskilda intersubjektiva bilder av hur tiden förflyter. Olika 
branscher och olika aktörer inom branscherna kan exempelvis vara mer och 
mindre framtidsinriktande.  

Två slutsatser kan dras av resonemanget om tid. Dels är det viktigt att ta 
tiden i beaktande som en kontextuell faktor. Det som gäller vid en tidpunkt 
eller i en situation behöver inte gälla vid en annan. Dels är upplevelser av tiden, 

Print & Media

tid (se t.ex. Kavanagh & Araujo 1995). Sztompka (1993), beskriver ett  
kvalitativt tidsbegrepp vilket spelar in när vi upplever och studerar sociala 



33

till exempel vad gäller tempo och tidsorientering, viktiga att överväga i 
tolkningar av branschomvandlingens interaktionsprocesser.  

Branschen – den studerade arenan  

Slutligen ska olika arenor, eller nivåer, för interaktion diskuteras. En 
indelning i nivåer strider delvis mot strävanden inom den sociala 
konstruktionismen att överbrygga mikro- och makrodistinktioner. 
Nivåskillnader liknas istället vid ett sätt att belysa förekomsten av olika 
kontexter och arenor. Dessa arenor utgör samtidigt kontextbeskrivningar för 
omvandlingen. Centralt i denna studie är branschomvandling och 
branschinteraktion och en bransch är därför den lämpliga arenan för 
interaktion i sammanhanget. De aktörer som deltar i branschen; konkurrenter, 
kunder och leverantörer, politiska aktörer med flera, interagerar inom ramen 
för strukturer som inte kan hänföras till vare sig traditionella makro- eller 
mikronivåer, men som omfattar såväl bransch, nätverk, fält och domän (jfr 
Glete 1987). Denna mesonivå upprättas dock genom krafter från mikro- och 
makronivåer enligt Glete. De processer som pågår på mesonivån kan utgöra 
såväl en dynamisk miljö som påskyndar omvandling, som en fast 
institutionaliserad miljö med omvandlingströghet.  

Branschen definierades i kapitel 1 såsom organisatoriska fält, bestående av 
en rad olika aktörer som frekvent. I branschen står ”konkurrenter” i centrum 

andra branscher, exempelvis påverkar politiker de flesta branscher och 
dagligvaruhandeln är kund till i princip alla livsmedelsbranscher. Branschen har 
alltså sin egen kontext, sin egen institutionella omgivning, som kan vara delvis 
en annan än den som finns inom företagen och mer allmänt i samhället.  

Denna institutionella kontext upprätthålls och definieras genom 
interaktion och för att belysa denna arena måste hänsyn tas till samspelet med 
andra arenor, även om dessa inte studeras i sig. Företagsstrukturer, 
gemensamma föreställningar och kunskap på företagsnivå samt 
företagskulturer är exempel på strukturer som bidrar till att forma branschens 
funktionssätt, normer och uppfattningar om hur branschen fungerar samt 
branschinteraktionen. Samtidigt påverkar och påverkas branschens specifika 
strukturer av samhälleliga aktörer och strukturer, kulturer och ekonomiska 
system. Dessa typer av strukturer är att betrakta som de byggstenar som måste 
användas för att kunna lyfta fram och ställa frågor om branschinteraktion och 
branschomvandling. De är även del av en struktur som kan skapa förståelse för 
hur en omvandlingsprocess förlöper. Strukturerna utgör den kontext som 
omvandling sker inom och som processerna måste relateras till för att bli 
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begripliga. Omvandlingen ligger i det utbyte som sker mellan strukturer och 
processer; utan meningsstrukturer och andra mer påtagliga strukturer är 
processerna och dess effekter svåra att ”iaktta”. Genom interaktionen 
reproduceras vissa mönster, medan andra förändras.  
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3 INSTITUTIONELL TEORI OCH 
BRANSCHINTERAKTION

Det har redan fastslagits att det övergripande teoretiska perspektiv som 
används för att belysa branschomvandling och branschinteraktion i denna 
studie är sociologisk institutionell teori. Det har också slagits fast att den 
institutionella teorin behöver kompletteras med avseende på 
branschinteraktion. Detta avspeglas i kapitlets struktur. Kapitlet inleds med en 
översikt av teoriområdet och fokuserar för studien viktiga frågor. Därefter 
definieras institutioner och deras funktion utvecklas. Branschinteraktion lyfts in 
genom en diskussion om strategiskt agerande kontra institutionell teori följt av 
några avsnitt som särskilt fokuserar konkurrens samt samarbete. Efter 
diskussionen om strategiskt agerande ägnas några avsnitt åt olika aspekter av 
institutionell förändring innan de teoretiska utgångspunkterna sammanfattas.  

Introduktion – nyckelfrågor för studien
Sociologisk institutionell teori lämpar sig för att belysa institutionell 

påverkan, institutionell stabilitet och, menar jag, institutionell förändring. 
Tillämpbarheten varierar dock beroende på perspektiv; det institutionella 
teoriområdet är fragmenterat. Förutom de statsvetenskapliga och ekonomiska 
perspektiven finns olika inriktningar inom den sociologiska institutionalismen 
vilket medför en osäkerhet om hur olika begrepp och verk förhåller sig till 
varandra (jfr Nielsen 2001). Det talas till exempel om nyare och äldre 
institutionalism samt om neoinstitutionalism som oftast jämställs med den 
nyare institutionalismen. Den nya sociologiska institutionalismen utgår från 
sociala processer och kognitiva aspekter på interaktion med inspiration from 
Schütz samt Berger och Luckmann20. Inriktningen karakteriseras i stor 
utsträckning av fokus på praktiker och rutiner, på socialt konstruerade 
verkligheter (Scott 1987). Ofta ligger beskrivningarna på en makronivå, där 
företeelser beskrivs som gemensamma för en grupp av organisationer. Den 
äldre institutionalismen representerad av Selznick (1957) har istället betonat 

20 Bowring (2000) kritiserar dock institutionell teori för positivistiska influenser och menar 
att inflytandet från Berger och Luckmann minskar (se också Leuenberger och Pinch 2000). 
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organisationsnivån.21 Aktörernas handlande ses som ett resultat av tvång och 
kamp mellan olika koalitioner. Makt och intressekonflikter är centrala 
(Greenwood & Hinings 1996) liksom normativa uppfattningar om sociala 
förpliktelser (jfr Scott 1995). Traditionerna har inte helt tydliga gränser relativt 
varandra22 och under 1990-talet skedde ett närmande mellan den nya och den 
äldre institutionalismen (Barley & Tolbert 1997; Greenwood & Hinings 1996). 

Fragmenteringen inom teoriområdet innebär emellertid att det finns ett 
behov att ta ställning i ett antal nyckelfrågor där vägledning från både ny och 
äldre institutionalism behövs. Det finns för det första ett behov av att klargöra 
vad begreppet institution och även institutionalisering står för, samt vad det 
innebär att något är institutionaliserat. Hur det institutionella inflytandet verkar 
är nästa nyckelfråga. Branscher påverkas av generella samhällsinstitutioner och 
branschspecifika institutioner Hur förhåller sig dessa olika typer av 
institutionellt inflytande till varandra och hur påverkar de interaktionen?  

Vidare måste förståelsen av branschomvandling omfatta strategiskt 
handlande aktörer, såsom diskuterades i föregående kapitel. DiMaggio (1988) 
menar att institutionell teori framför allt belyser situationer där aktörer inte kan 
identifiera sina intressen eller där de inte effektivt kan handla i enighet med sina 
intressen. I den äldre institutionalismen fanns kampen mellan olika koalitioner 
och andra strategiska viljeyttringar som en viktig pusselbit. I den mer 
makrobetonade nya institutionalismen är det framför allt spridning av redan 
existerande institutioner som fokuseras. En viktig fråga i detta sammanhang är 
om aktören är en aktiv eller mer passiv och omedveten skapare och återskapare 
av institutioner. Likaså, är aktören passiv eller aktiv i spridningen av 
institutioner? Den tredje nyckelfrågan handlar alltså om aktörens roll – vilket 
utrymme kan ges till aktören och dennes strategiska handlande i institutionell 
teori? Det strategiska handlandet kopplas i den här studien till 
branschinteraktion.  

För det fjärde adresseras olika aspekter på institutionell förändring och 

dynamisk utveckling. Den nyare institutionalismen har framför allt betonat 

21 Scott (1995) placerar dock den äldre institutionalismen på fältnivå och 
neoinstitutionalismen på samhällsnivå21. Samtidigt har Zucker (1991), Tolbert och Zucker 
(1983) och Oliver (1992) - inom den nya mer kognitiva institutionalismen - framför allt 
fokuserat på mikroprocesser och på institutionaliseringen på organisatorisk nivå. 
Skillnaderna är alltså inte absoluta.  
22 DiMaggio och Powell (1991) beskriver visserligen skillnaden mellan den äldre och den 
nyare institutionalismen som tydlig, men Johansson (2002) anser att DiMaggio och Powell 
når sin slutsats genom att tona ner olikheter inom den nya institutionalismen. Selznick 
(1996), som företrädare för den äldre institutionalismen, menar likaså att olikheterna är små 
och argumenterar för att överbryggning behövs (jfr Blomquist 1996). 
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stabilitet och homogeniseringstendenser genom isomorfiska processer, medan 
den gamla var mer förändringsinriktad (jfr DiMaggio & Powell 1991). 
Förmågan att hantera både förändring och stabilitet är en central del i denna 
studie och återkommer mer implicit i flera av de följande avsnitten. 

Institutioner och institutionalisering
För att diskutera institutionell förändring och den institutionella 

förändringens roll för branschomvandling är det nödvändigt att mer noggrant 
definiera vad institutioner är. Det finns olika definitioner, men endast de som 
är kompatibla med studiens socialkonstruktionistiska utgångspunkt är av 
intresse. Dessutom är det viktigt att skilja på processen mot institutionalisering 
och att något är institutionaliserat, vilket också behandlas i det följande. 

Institutionsbegreppet 
Det finns en rad olika sätt att definiera institutioner beroende på 

skolbildning, men också beroende på författare. Istället för att jämföra 
definitioner inom olika skolor riktas här intresset mot gemensamma aspekter 
hos definitioner som är kompatibla med studiens övriga utgångspunkter. En 
första aspekt av institutioner och en minsta gemensam nämnare för olika 
definitioner är att institutioner är ”etablerade handlingsmönster” som uppnår 
en status av att vara för-givet-tagna (jfr Berger och Luckmann 1967: 72; 
Blomquist 1996). Handlingsmönstren kan även uttryckas som rutiner. Det har 
dock framförts kritik mot mycket vida definitioner av institutioner, där 
institutioner tenderar att inte bli så mycket mer än empiriskt återkommande 
handlingsmönster (Hasselbladh & Kallinikos 2000). I den här studien står 
handlingsmönster i form av branschinteraktion i centrum, och det är därför 
viktigt att poängtera att alla handlingsmönster som är mer och mindre 
etablerade inte behöver vara en institution, däremot kan de vara under 
institutionalisering. Det vill säga, genomgå en process mot ett institutionaliserat 
tillstånd.

En andra aspekt av institutioner är deras meningsinnebörd. Scott (1995: 
33) påpekar till exempel att institutioner ger ”stabilitet och mening till socialt 
beteende”. Andra väljer att betona kopplingen till idéer (Blomquist 1996: 163) 
eller en syn på hur världen är och borde vara (jfr Barley och Tolbert 1997: 93). 
Sammantaget är kopplingen till mening, betydelse eller idéer om hur något 
fenomen förhåller sig till en viss situation ytterligare en aspekt av institutioner. 
Det rör sig därtill om gemensamma meningsinnebörder eller idéer. 

Den tredje aspekten av institutioner är deras koppling till olika typer av 
regelsystem, som ger möjligheter till kontroll. Dessa system kan vara både 
formella och informella (exempelvis i form av lagar eller mer sociala regler). 
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Exakt hur stark betoning det ska vara på reglerna varierar mellan olika 
definitioner. Hasselbladh och Kallinikos lägger en stark betoning på 
kontrollsystem när de väljer att definiera institutioner som ”consisting of basic 
ideals that are developed into distinctive ways of defining and acting upon 
reality (i.e. discourses), supported by elaborate systems of measurement and 
documentation for controlling action outcomes” (Hasselbladh & Kallinikos 
2000: 704). Hasselbladh och Kallinikos syfte är att begränsa den mängd 
företeelser som kan definieras som institutioner. Deras definition och ordval 
leder tankarna till en förhållandevis stark betoning på hur kontrollen sker, 
medan Jepperson (1991) istället för ett resonemang om regelsystemen som 
utgörande en del av den institutionella omgivningens begränsande verkan.23

Denna begränsande verkan kan belysas med normer som exempel. En 
etablerad är norm möjlig att se som en institution eftersom den innebär en 
koppling till ett handlingsmönster, den är kopplad till en idé om hur man bör 
interagera och slutligen finns sanktionsmöjligheter om inte normen följs. 
Kontrollsystemen för normer handlar exempelvis om förlorad legitimitet 
relativt andra aktörer. I institutionell teori kopplas överhuvudtaget ofta kontroll 
och regler till strävan efter legitimitet.  

Om resonemangen sammanfattas kan institutioner sägas bestå av regler, 
meningsbetydelser (idéer) och handlingsmönster (praktiker) (Blomquist 1996: 
163). Sammankopplingen mellan dessa skapar en fullständig institution. Det vill 
säga, institutioner består av etablerade, ofta rutiniserade, handlingsmönster. 
Handlingsmönstren är för-givet-tagna och kopplade till specifika 
meningsbetydelser som ger uttryck för hur världen ser ut eller borde se ut, samt 
till regler med tillhörande kontrollsystem (vilka kan vara både informella och 
formella). Handlingsmönstren kräver reproduktion, annars riskerar de att 
förlora sin status som för-givet-tagna (Jepperson 1991). Institutionernas 
funktion och betydelsen av institutionalisering som process kommer att 
utvecklas i kommande avsnitt för att belysa hur institutioner stöder interaktion 
i branscher, ett mindre uppmärksammat tema inom institutionell teori.  

Institutionalisering och institutionella omgivningar 
I en studie av branschomvandling eller förändring över huvud taget är 

institutionalisering som process, processen mot skapande av institutioner, 
central. Institutionalisering är processen mot att ett handlingsmönster blir fyllt 

23 Berger och Luckmann (1966) menar att själva institutionaliseringen implicerar en kontroll 
som är oberoende av avsiktligt etablerade kontrollfunktioner. Berger och Luckmann 
definierar institutioner ungefär som en typifiering av vanemässiga handlingar från olika 
typer av aktörer. De inkluderar därmed inte direkt regelaspekten av institutioner i denna 
definition, men ett mått av kontroll som en del av en institution förutsätts.  
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med mening, tilldelas en regelliknande eller normativ innebörd samt blir för-
givet-taget; ”The patterned relations and actions that emerge from this process 
gradually acquire the moral and ontological status of taken-for-granted facts 
which, in turn, shape future actions and negotiations” (Barley & Tolbert 1997: 
94). Såväl handlingsmönster, som idéer (mening) eller regler kan på detta sätt 
institutionaliseras. Det är dock inte alla interaktionsmönster som 
institutionaliseras. Inte bara handlingsmönster utan även den sociala situationen 
som helhet med olika relationer måste beaktas. Det måste finnas ett stöd för 
institutioner i den vidare institutionella omgivningen (Tolbert & Zucker 1999).  

Den institutionella omgivningen är världen av mening, den sociala 
verkligheten. Institutionella krafter definierar all omgivning – det är omöjligt att 
separera tekniska eller ekonomiska omgivningar från den institutionella, 
eftersom det är den institutionella omgivningen som ger mening åt exempelvis 
ekonomiska transaktioner. Det har varit vanligt att skilja på institutionella, 
ekonomiska och teknologiska omgivningar, men denna åtskillnad görs inte här. 
Den institutionella omgivningen formas i en kontinuerlig process och påverkar 
vilka ekonomiska och tekniska möjligheter som kan uppstå (Powell 1991).  

I den institutionella omgivningen ingår institutioner, men även regler och 
idéer som inte är institutionaliserade. Denna studie handlar framför allt om 
interaktion och hur olika interaktionsmönster stöds av den institutionella 
omgivningen och därmed är en del av institutionaliseringsprocessen. Det är 
mindre intressant att avgöra huruvida något är institutionaliserat eller ej (vilket 
dessutom är en gradfråga, se Tolbert & Zucker 1999). 

Formella regler och institutionalisering  
Då denna studie utgår från politiskt initierade åtgärder bör 

institutionsbegreppet även relateras till förekomsten av formella lagar och 
regler. Enligt definitionen av institutioner är en institution för-givet-tagen. Det 
innebär att många av de företeelser som vi tänker på som formella institutioner, 
exempelvis formella regler, inte alltid uppfyller definitionen. I en studie av 
institutionell förändring i reglerade kontexter har givetvis ändå formella lagar 
och regler en central påverkan. Rättssystemet är en institution som vi uppfattar 
som självklar. Även lagar kan uppnå en sådan status, men lagändringen kan inte 
likställas med institutionell förändring. Institutionell förändring kräver att 
lagändringen påverkar praktiken, eller aktiviteterna (jfr Barley & Tolbert 1997). 
Däremot påverkar åtgärder såsom lagändringar den institutionella omgivningen 
(jfr Dobbin 1995). Just lagändringar har ett starkt stöd i den institutionella 
omgivningen eftersom rättssystemet är en stark institution. Lagändringar har 
därigenom stora möjligheter att påverka handlingsmönstren. Om de formella 
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regeländringarna efter en avreglering accepteras av branschen kommer detta att 
avspeglas i vad som är för-givet-taget.  

En betoning på det för-givet-tagna inom institutionell teori förnekar alltså 
inte betydelsen av formella regler, men däremot är en regel eller ett regelsystem 
i sig själv inte en institution. Detta kan kontrasteras med en vanlig uppdelning 
av institutionell teori baserad på Scott (1995). Scott menar att institutioner 
består av regulativa, normativa och kognitiva strukturer eller pelare. Enligt 
Scott har forskare lagt olika tonvikt vid dessa pelare. En del betonar regulativa 
strukturer (vanligen ekonomiska teoretiker) och andra betonar normativa eller 
kognitiva strukturer. Det förefaller dock som om Scott i en och samma 
definition vill omfatta hela det teoretiska fältet, samtidigt som Scott menar att 
pelarna bör separeras analytiskt. Detta blir problematiskt då pelarna bygger på 
olika ontologiska antaganden, täcker omfattande områden samt inte belyser 
dynamiska processer som belyser hur regler med mera uppstår (jfr Jönsson 
1997; Hirsch 1997). Jönsson ifrågasätter vad som särskiljer de normativa och de 
kognitiva pelarna och menar att de skulle kunna slås samman till en 
konstruktionistisk pelare. Mot bakgrund av denna studies 
socialkonstruktionistiska utgångspunkt är en sådan konstruktionistisk pelare 
relevant. Som framgått är vidare min tolkning att regler har relevans, men 
utifrån hur reglerna är länkade till handlingsmönster och hur pass för-givet-
tagna de är inom ett visst kollektiv av aktörer 24. Detta resonemang innebär att 
även regler kan hanteras inom den konstruktionistiska synen på institutionell 
teori.

Var och hur verkar institutioner?
Om institutioner är kopplade till praktiker, till handlingsmönster, så 

innebär det att institutioner och institutionella omgivningar kan stödja 
interaktion. Detta har betydelse för branschomvandling och för förändringen 
av branschinteraktion med hjälp av politiska åtgärder. Hur institutioner verkar 
bör därför diskuteras mer precist. Institutioner kan uppträda i samhället som 
helhet, globalt, och i lokala grupperingar, till exempel inom företag och inom 
branscher. I det följande diskuteras institutioner på olika arenor, både 

24 Hoffmans (1999) studie av den amerikanska kemiska industrin och uppfattningen om 
miljöfrågor kan användas för att illustrera ställningstagandet. Hoffman menar att under 
vissa perioder kan en av Scotts tre institutionella pelare vara dominerande, men alla tre 
samexisterar. Den institutionella påverkan förändras och går via regulativt, till normativt 
och slutligen kognitivt som dominerade pelare. Beroende på uppfattningen om vad som 
utgör institutionaliserade strukturer kan man argumentera för att Hoffman istället beskriver 
en institutionaliseringsprocess. Reglering och frågor om reglering kan då ses som stimuli 
som kräver hantering. Institutionaliseringen börjar med utvecklingen av normer och är 
fullbordad när vikten av miljöfrågorna är för-givet-tagna. 
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välspridda institutioner och mer branschspecifika institutioner behandlas. Först 
diskuteras institutionernas mer grundläggande funktion. 

Institutioner som vägvisare – institutionella logiker 
Institutioner kan i sin enklaste form ses som vägvisare för handling (jfr 

Barley & Tolbert 1997; Jepperson 1991). Denna funktion och föreskrivande 
dimension av institutioner är även utförligt behandlad i kognitionsteori, då ofta 
beskriven i form av individuella eller kollektiva föreställningar (se till exempel 
Walsh 1995 för en sammanfattning). Kognitionsteori som betonar de 
individuella föreställningarna är mindre kompatibel med social 
konstruktionism, eftersom antagandet är att mening har sin grund i individuell 
kognition och inte i social interaktion. Av samma anledning är förekomsten av 
kollektiva föreställningar omtvistad inom kognitionsteorin (Allard-Poesi 1998; 
Eden & Spender 1998; Porac, Meindl & Stubbart 1996; Strati 1998), men 
stämmer i sin tur väl överens med antaganden inom den sociala 
konstruktionismen. Vidare utgick definitionen av institutioner från 
gemensamma meningsinnebörder och detta kan liknas vid kollektiva 
föreställningar, vilka uppstår genom social interaktion. Forskning om kollektiva 
föreställningar, företrädesvis på branschnivå, diskuteras därför i kommande 
avsnitt integrerat med mer uttalat institutionella ansatser.25, 

Funktionen som vägvisare innebär att institutioner underlättar och styr 
tolkningen av olika situationer (jfr Huff, Huff & Barr 2000 om individuella 
kognitioner). Institutioner kan även ge riktning för problemlösning, fylla ut 
information, underlätta planering och att sätta mål (Harris, 1996, som baserar 
sig på Taylor och Crocker 1981). Institutioner reducerar därigenom osäkerhet 
och underlättar interaktionen genom att kontextualisera såväl grupper som 
organisationer och individer (jfr Albert, Ashfort & Dutton 2000). Institutioner 
ger upplevelser en tolkningsram.  

Begreppet institutionella logiker beskriver en sådan tolkningsram. 
Begreppet har använts för att beskriva specifika principer som påverkar 
”aktiviteterna inom ett organisatoriskt fält” (Galvin 2002: 675, se även 

25 Tidigare forskning har ibland tilldelat kollektiva föreställningar av föreskrivande karaktär 
specifika benämningar, såsom script. Script står för föreskrivande av vissa 
handlingsmönster i särskilda situationer. Hellgren och Löwstedt (1997: 45) föreslår 
”episodisk kunskap” som ersättningsbegrepp. Denna benämning leder emellertid 
associationerna till temporalitet och eftersom script kan vara stabila över tiden samt 
appliceras i olika situationer är detta begrepp problematiskt. Förutom script (Abelson 1976; 
Gioia & Chittipeddi 1991; Barley & Tolbert 1997) finns benämningar som schema (Harris 
1996; Huff, Huff & Barr 2000; Weick 1979), habitualisering (Berger & Luckmann 1966), 
etcetera, etcetera. På organisationsnivå talas om organisationers kulturer (Martin 2002; 
Schein 1992) och organisatoriska ideologier (Brunsson 1982; Johansson Lindfors 1989). 
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Friedland & Alford, 1991, samt Thornton, 2002 ). De institutionella logikerna 
är alltså principer för interaktion i en viss situation. Den institutionella logiken 
är då en länk mellan institutionella krafter i samhället och de aktiviteter som 
utförs inom organisationer eller inom olika branscher samt de särskilda 
föreställningar och regler som utvecklas för varje marknad (jfr Abolafia 1998; 
Callon 1998). Logikerna skulle kunna vara institutionaliserade, men kan snarast 
beskrivas som en uppsättning idéer (eller gemensamma föreställningar) som 
föreskriver ett visst handlingsmönster genom att integrera institutionella krafter 
med mer situationsspecifika normer och betingelser.  

Begreppet institutionella logiker kommer i det fortsatta att användas för att 
beskriva den vägvisande funktionen hos institutioner kopplade till specifika 
aktiviteter. Detta ger begreppet en något mer specifik karaktär än vid dess 
normala användning; mitt intryck är att begreppet annars används gemensamt 
för flera aktiviteter inom ett organisatoriskt fält (jfr Thornton 2002). Samtidigt 
är användningen av institutionella logiker medvetet bredare än exempelvis 
scripts (Barley & Tolbert 1997). Min tolkning är att script lägger tonvikten på 
handlingsmönstret, hur något ska utföras. Exempelvis kan detta gälla mycket 
specifika handlingar, såsom hur en rutin inom ramen för testtagning under 
produktutveckling ska ske. Sådana script har givetvis betydelse för 
branschomvandling, men en pragmatisk ståndpunkt är att branschinteraktionen 
framför allt karakteriseras av konkurrens och samarbete. De handlingsmönster 
som avses är därför mer övergripande och handlar exempelvis om förändringar 
i konkurrensen i försäljning. Snarare än att fokusera scripts, poängteras 
logikaspekten och de mer övergripande handlingsmönstren. Logikaspekten är 
viktig eftersom den kan kopplas till behovet av legitimitet, av att hitta 
förklaringar och stöd för handlingsmönstren. Detta kan antas vara ytterst 
viktigt under en institutionaliseringsprocess när det saknas entydiga, för-givet-
tagna handlingsmönster.  

Liksom scripts utvecklas och följs institutionella logiker genom dagliga 
interaktioner. Ju mer etablerad en institutionell logik är, desto mer omedveten 
är dess påverkan. Medvetenhet kan uppstå vid oväntade händelser (Louis 1980) 
och vid kontextuell förändring (Barley & Tolbert 1997; jfr Weick 1995). Vad 
som är ett avbrott beror bland annat på förväntningar. Louis (1980) analyserar 
nykomlingars socialisering in i organisationer och finner att överraskande och 
förändrade erfarenheter hanteras med meningsskapande processer. Hennes 
diskussion leder fram till att meningsskapande i stor utsträckning kan kopplas 
till diskontinuitet och avbrott i det etablerade, rutiniserade mönster som annars 
karakteriserar många interaktioner. Diskontinuitet innebär att institutioners 
vägvisande funktion eller de institutionella logikerna inte längre fungerar.  
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Generella och välspridda institutioner  
Av de institutioner som påverkar interaktionen i branscher och bildar 

institutionella logiker är flera välspridda globala institutioner. Det institutionella 
inflytandet kan dock variera något mellan olika branscher och sektorer i 
samhället (jfr Suchman 1995). Institutioner på samhällsnivån är ofta mer 
generella än de institutioner som är specifika för en bransch (se nästa avsnitt). 
Exempel är demokrati, rättsväsende, och så vidare. Tolkningar, interaktion 
mellan olika aktörer, och även skilda intressen under 
institutionaliseringsprocessen innebär att sådana institutioner kan ha något 
varierande tillämpning i olika länder eller branscher. Mer specifika institutioner 
som ändå är välspridda är exempelvis särskild lagstiftning, såsom att det 
numera är självklart med miljölagstiftning (Hoffman 1999), olika standarder 
som ISO 9000 (Casper & Hancké 1999), standarder för 
telekommunikationssystem och så vidare. 

Omfattande förändringar som uppstår ungefär samtidigt runt om i 
världen, såsom de liberaliseringssträvanden, bland annat i form av 
avregleringar, som iakttagits i västvärlden under de senaste decennierna, kan 
orsakas av att den institutionella omgivningen delvis är gemensam. Thornton 
(1995) undersöker till exempel hur vågor av företagsförvärv uppkommer. Hon 
menar att det finns en institutionell omgivning som påverkar den globala 
kulturen och därmed organisationer och institutioner med global status, som 
indirekt påverkar individer, organisatoriska fält och stater mer lokalt. 
Uppfattningar om behovet av att fusionera påverkas alltså av den institutionella 
omgivningen. 

Samtidigt finns det nationella och kulturella institutioner som separerar 
den nationella och internationella arenan och anger vad som är acceptabelt 
(Calori, Lubatkin & Very 1998). Politiska åtgärder för att stimulera dynamik 
initieras och appliceras ofta på den nationella arenan, varför sådana 
distinktioner kan vara av betydelse. I institutionell teori ses också staten (och 
professionella sammanslutningar) som viktiga krafter i skapandet av 
institutionella omgivningar (Scott 1987). Whitley (2000) menar att det, på 
samma sätt som det finns socialt konstruerade marknader och ekonomiska 
strukturer, finns nationella skillnader som gör att det som leder till ekonomisk 
framgång eller innovationskraft i ett land inte behöver göra det i ett annat. 
Ekonomisk aktivitet organiseras på olika sätt beroende på de formella och 
informella institutioner som stödjer organiseringen, vilket varierar mellan 
nationella kontexter. Tilltron till myndigheter kan variera, liksom 
finansieringssystem och graden av statlig styrning. Även mellan länder med 
mycket likartad ekonomisk struktur finns det på så sätt skillnader som påverkar. 
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Ett exempel är nationella skillnader som påverkar marknadsintegrationen inom 
EU.

Dobbin (1995) visar att institutionalisering kan ske i ett samspel mellan 
förekomsten av regleringar och lagar, företags strategier, samt hur företag 
beslutar att hantera regleringar och lagar. Detta ger upphov till vad Dobbin 
kallar “policy regimes”, som påverkar företagen att utveckla speciella 
affärsstrategier, vilket i sin tur skapar preferenser för vissa ekonomiska 
principer. Dobbin kopplar samman förekomsten av dessa idéer med kognition 
och ett socialkonstruktivistiskt synsätt på verkligheten; eftersom aktörerna 
gemensamt uppfattar dessa idéer som gällande får de fäste. Dobbin illustrerar 
därmed hur inflytande på mikronivån samspelar med inflytande från 
makronivån i institutionalisering. Av resonemangen följer att praktiken på 
mikronivå tillmäts avgörande betydelse för att något är institutionaliserat, 
medan det är fullt möjligt att institutionaliseringen initieras av andra 
intressenter, såsom myndigheter eller intresseorganisationer.  

Normer inom organisationer och branscher 
Av särskilt intresse för att förstå branschomvandling är de 

interaktion, som exempelvis påverkar hur företag samarbetar i 
branschorganisationer. Det finns stora likheter i fokus mellan teorier om 
branschspecifika gemensamma föreställningar och institutionell teori. 
Institutionell teori har dock vanligen ett bredare samhälleligt perspektiv på 
exempelvis spridning av normer som går utöver branschperspektivet. 
Institutionella logiker kan inkorporera såväl branschspecifika föreställningar 
som generella institutionaliserade idéer.  

delar en viss kontext (Berger & Luckmann 1966; Porac, Thomas & Baden-
Fuller 1989). Branschspecifika gemensamma föreställningar26 formas till 
exempel genom interaktion via branschföreningar, användning av samma 
personalföretag och samma konsulter med mera (Reger och Huff 1993). Även 
mer indirekt interaktion genom samspelet mellan konkurrenter, kunder och 
massmedia med flera aktörer bidrar till att skapa gemensamma föreställningar, 
till exempel om olika produktmarknader (Rosa et al 1999). 

26 Begrepp som använts för gemensamma föreställningar på branschnivå är exempelvis 
branschspecifik kulturell praxis (Christensen & Gordon 1999), kognitiva grupper (Lant &
Baum 1995), kognitiva taxonomier (Porac, Thomas & Baden-Fuller 1989), industrial 
mindsets (Phillips 1994), industry recipes (Spender 1989), industrial wisdom (Melander 
1997) och makrokulturer (Abrahamson & Fombrun 1994). Även om begreppen skiljer sig 
åt beskriver de ytterst föreställningar om hur branschen fungerar och möjlig eller önskvärd 
interaktion.
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En del branschspecifika föreställningar innehåller tydliga föreskrifter för 
handling, medan andra snarast definierar vilka frågor som är viktiga. Till 
exempel definierar Spender (1989: 69) ett branschrecept som ”the shared 
knowledge-base that those socialized into an industry takes as familiar 
professional common sense” och inkluderar agerande, normativa regler med 
mera i detta, även om recepten fokuserar olika frågor snarare än styr det dagliga 
arbetet. Gemensamma föreställningar i en bransch kan därmed styra 
omvandlingen i en viss riktning genom den fokusering på särskilda frågor, 

kan uppstå.  
Branschrecept kan även handla om vilka som är konkurrenter27 och hur 

man ska konkurrera (jfr Lant & Baum 1995). De uppfattningar om 
konkurrenter och konkurrens som branschens aktörer har påverkar givetvis hur 
branschinteraktionen förändras till följd av politiska åtgärder eller 
omvärldsförändringar. Abrahamson och Fombrun (1994) studerade den 
amerikanska stålindustrin och menar att ledarna påverkades av gemensamma 
föreställningar, bland annat om vilka företagsledare anser sig samarbeta eller 
konkurrera med, och hur de uppfattar sin omgivning, vilka frågor är viktiga? 
Dessa föreställningar ledde i Abrahamsons och Fombruns studie till att de 
amerikanska företagsledarna ignorerade nya konkurrenter, vilka framträdde 
under omvälvande förändringar både internationellt och nationellt. De 
definierades helt enkelt inte som konkurrenter. Branschgemensamma 
föreställningar reducerar visserligen osäkerhet, men de kan också leda till att 
strategiska misstag begås, såsom att ignorera nya konkurrenter.  

Vad som förändras i branschgemensamma föreställningar och hur, är 
relativt outforskat (jfr Walsh 1995). I den här studien är heller inte 
föreställningarnas utveckling som sådana av intresse, utan snarare kan 
förekomsten av olika frågor och hur de konstrueras bidra till förståelse av 
branschomvandlingen och den institutionella förändringen. En studie av 
strategisk förändring och industrial wisdom i den svenska 
pappersmasseindustrin visade att varaktigheten varierar (Melander 1997). 
Gemensamma föreställningar kan vara både situationsbetingade och 
institutionella. Förekomsten av olika frågor, etiketter (och etikettering) samt 
lösningar vid olika tidpunkter beskriver den processuella utvecklingen i 

27 Kognitiva uppfattningar om vilka som är konkurrenter behandlas även av Porac, Thomas 
och Baden-Fuller (1989) och Porac och Thomas (1990) samt Porac et als (1995) i deras 
diskussioner av kognitiva grupper i den skotska klädbranschen (mer specifikt ”the knitwear 
industry”). Studierna utgår från att konkurrenter kognitivt strukturerar varandra utifrån 
olika attribut som storlek, produktionssätt och lokalisering med mera som svar på en fråga 
om skillnader och likheter mellan skotska företag i branschen (Porac et al 1995). Recept 
bör förstås som ett begrepp mer grundat i social interaktion.  
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branschen. Situationsbetingade föreställningar kan överges när bättre argument 
eller nya perspektiv uppkommer. Förekomsten av djupare, institutionaliserade 
föreställningar bidrar med stabilitet och påverkar vilka frågor som fångas upp 
och hur de etiketteras. De institutionella föreställningarna påverkar också 
lämpliga och tillgängliga lösningar på problem vid olika tidpunkter. 
Förändringen över tiden i den samlade industrial wisdom karakteriseras i 
Melanders studie främst av förändring av situationsbetingade föreställningar. 
Det kan alltså förväntas att det finns en förhållandevis stabil kärna av 
branschspecifika institutioner eller föreställningar även i perioder av synbar 
förändring. Vilken betydelse detta har för interaktionen i branscherna är mer 
oklart.

Heterogena föreställningar inom branscher 

Även olika grupperingar inom en bransch kan genom interaktion skapa 
gemensamma föreställningar som påverkar deras interagerande. Det kan alltså 
finnas grupperingar inom en bransch med sinsemellan heterogena 
föreställningar och som därmed bemöter förändring på olika sätt. Detta har 
bland annat uppmärksammats i forskningen om strategiska och kognitiva 
grupper som utvecklats från IO-teori samt sociologisk teori. 

Begreppet strategiska grupper, det vill säga ”the group of firms in an 
industry following the same or a similar strategy along the strategic 
dimensions” (Porter 1980: 129), myntades 1972 av Hunt utifrån observerad 
heterogenitet i många branscher28. Heterogeniteten innebär att branschnivån 
ensam inte är lämplig för att försöka förklara företags eventuella framgång som 
en följd av strukturen. Positiva samband mellan goda prestationer och variation 
i strategiska dimensioner mellan grupper inom en bransch har däremot påvisats 
(se t.ex. Hatten & Schendel 1977; Miles, Snow & Sharfman 1993). Resultaten 
visar också, att i mogna branscher minskar variationen mellan valda strategier, 
och därmed antalet strategiska grupper.  

Genom att använda kognitiva eller sociala aspekter som grund för 
gruppindelningen hamnar istället fokus på aktörerna och deras aktiva agerande 
samt deras föreställningar, till skillnad från att utifrån strukturen se agerandet 
som determinerat. Ibland används också begreppet strategiska grupper med 
mer kognitiva förtecken. I en studie av heterogenitet i branscher (Reger & Huff 
1993) visade det sig att företags strateger använder strategiska grupper för att 
organisera och göra sin konkurrensomgivning förståelig, en användning som 
sammanfaller med diskussionen av institutioner som vägvisare. En analys av 

28 Begreppet strategisk grupp har kritiserats, bland annat eftersom det föreligger ett 
slumpmässigt urval av de strategiska dimensioner som utgör grupperna (jfr Reger och Huff 
1993).
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kognitiva/strategiska grupper som utgår från ett uttalat institutionellt 
perspektiv görs av Lant och Baum (1995), vilka beskriver hotellindustrin på 
Manhattan. Olika hotellchefers uppfattning om vilka som är konkurrenter eller 
vilka aktörer som är relevanta för deras eget strategiska beteende bildar 
institutionella förhållanden. På detta sätt både reagerar aktörerna på och skapar 
de institutionella förhållandena och dessa förhållanden innefattar hur aktörer i 
en viss grupp ska konkurrera. Strategiska och kognitiva grupper har befunnits 
begränsa rörligheten inom branscher eftersom grupperna bidrar till att forma 
det fortsatta agerandet.  

Annan forskning om ”gemensamma mentala modeller” visar dock att 
företag som har likartade strategier på en marknad inte behöver anta likartade 
positioner på andra marknader (Greve 1998). Gemensamma föreställningar ger 
värderingar som kan förklara varför en del företag är mer benägna än andra att 
anta en mimetisk strategi, det vill säga att de efterliknar andra företags 
marknadspositioner. En del företag med andra föreställningar väljer då nya 
positioner, vilket kan skapa nya strategiska grupper. Detta talar för att det inte 
är självklart hur olika gemensamma föreställningar spelar in vid liberaliseringar 
av marknader eller andra politiska åtgärder. En marknadsanpassning kan 
exempelvis innebära att nya marknader skapas, där det finns ett behov av helt 
nya föreställningar.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att de branschspecifika föreställningarna 
kan vara mer eller mindre homogena samt att de har betydelse för 
interaktionen i branscher. Uppfattningar om vilka som är relevanta 
konkurrenter har betydelse för hur den institutionella förändringen initieras och 
sprids. Större förändringar av branscherna och öppnande av marknader 
innebär möjligheter till förändring i föreställningarna.  

Konflikterande institutionellt inflytande 
Institutioner har så här långt beskrivits som strukturer som bör leda till 

handling, vilket även blir intrycket vid läsning av kognitivt inspirerade 
institutionella studier på makronivå. I praktiken sker interaktionen dock inte 
alltid i enlighet med det institutionella inflytandet. Vad betyder en sådan 
diskrepans? Kan det finnas förklaringar som inte förtar institutionernas 
funktion?

En förklaring är att avvikelser från institutioner möjliggörs eftersom 
aktiviteter, eller praktik, löskopplas från den formella strukturen. Meyer och 
Rowan (1977) gör en tydlig åtskillnad mellan den sociala interaktionen och de 
institutionella reglerna. De menar att formella strukturer snarare återspeglar 
institutionella myter än de krav som ställs utifrån de aktiviteter som 
organisationerna är engagerade i. Löskopplingen av aktiviteter från formella 
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strukturer fungerar så länge som detta inte ifrågasätter de institutionella 
myterna. Om institutionalisering kopplas till upprätthållandet av interaktion 
snarare än idéer och myter fungerar denna förklaring mindre bra.  

En annan förklaring är att institutioner kan vara fragmentariska. En del 
teoretiker betraktar institutioner per definition som fasta och sammanhängande 
system (se t.ex. Sjöstrand 1992), medan andra framhåller just fragmentariska 
kännetecken hos institutioner. En viss praktik kan kopplas till olika idéer. I den 
reform som Blomquist (1996) studerar, är marknaden som idé viktig, men dess 
praktik återfinns inte sedan tidigare i sammanhanget. Istället översätts idén till 
olika ”berättelser som handlar om konkurrens, valfrihet, prissättning, 
affärsmässighet, etc.” Marknaden som idé ifrågasätts inte. Det finns därför 
”anledning att skilja mellan regler, idéer och praktik som en institution består 
av. Institutioner behöver således inte vara konsekventa i sina olika aspekter” 
(Blomquist 1996: 163).  

En tredje förklaring till skillnader mellan institutioner och interaktion 
grundar sig i att det finns konflikterande institutionella påbud, oavsett om 
institutioner betraktas som fragmentariska eller ej. Exempelvis berörs 
branscher både av institutioner som handlar om marknadslösningar och av 
institutioner som betonar vikten av organisationen som den koordinerande 
enheten. Organisationer har exempelvis koncentrerat ansvar och inflytande, 
medan antaganden om marknader är att ingen har så stort enskilt inflytande. 
Institutioner kan alltså konkurrera och det kan vara omöjligt att fullt ut uppfylla 
de konflikterande kraven. D’Aunno, Sutton och Price (1991) visar på effekter 
av konflikterande krav från den institutionella omgivningen inom sjukvården. 
Olika enheter förändrades från att möta en relativt överensstämmande 
omgivning till en konfliktfylld omgivning. Organisationer som verkade i dessa 
miljöer utvecklade dubbla praktiker genom att kombinera olika institutionella 
inslag. Dessa organisationer antog också konflikterande mål samt inrättade 
delvis inkonsekventa praktiker för vård.  

De konflikterande institutionella påbuden är av särskilt intresse för 
studien. Man kan hävda att det nästan alltid finns konflikterande institutionellt 
inflytande i form av exempelvis dubbla signaler från myndigheter. Det är också 
möjligt att de branschspecifika institutionerna konflikterar med mer generella 
institutioner som tillämpas i branschen, eller med myndigheternas ambitioner. 
Mötet mellan olika nationella kulturer och institutioner kan innebära ett ”cross-
institutional” inflytande för organisationer, menar Hultén (2002). Det exempel 
han studerat gäller ett dotterbolag till ett europeiskt företag på den post-
sovjetiska marknaden. Dotterbolaget påverkas både av lokala 
marknadsinstitutioner och av väst-europeiska institutioner via moderbolaget. 
När svenska branscher genomgår internationalisering och EU-integration utgör 
ett sådant dubbelt institutionellt inflytande en realitet. Företagen finns i en 
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svensk kontext med svenska nationella institutioner och med (nationella) 
branschspecifika institutioner och möter europeiska institutioner och aktörer 
som har en historia av andra interaktioner och andra gemensamma 
föreställningar.  

Det institutionella inflytandet är alltså en komplex fråga. Denna 
komplexitet innebär att det inte går att anta att endast en institution påverkar 
interaktionen i en viss situation. Relationen mellan institution och handling kan 
därför vara något oklar utan att institutionen för den sakens skull är 
verkningslös. För att belysa vad som sker till en följd av politiskt initierade 
åtgärder framstår konflikterande institutioner och de potentiellt fragmentariska 
inslagen hos institutioner som relevanta, eftersom det handlar om förändring 
där nya riktlinjer för interaktionen tas fram.  

Institutioner och institutionella omgivningar som strukturellt stöd för 
interaktion

Så här långt har en rad olika aspekter på institutioner beskrivits. Det har 
sagts att institutioner framför allt har en vägvisande funktion och att 
institutioner kan vara mer och mindre spridda. Exempelvis hävdar Tolbert och 
Zucker (1999) att full institutionalisering, förutom kontinuitet, kräver ett 
”kulturellt” stöd. Därtill kan institutioner endera stödja varandra eller 
konfliktera. Det intressanta i den här studien är dock framför allt länken mellan 
branschinteraktion och institution. Därför ses den institutionella omgivningen 
som strukturellt stöd för olika sätt att handla och interagera. Institutionella 
logiker som binder samman institutioner och aktiviteter kan vidare ses som ett 
uttryck för detta stöd. 

Om branschinteraktion  
Hittills har det institutionella perspektivet mer allmänt beskrivits och 

resulterat i beskrivningar av institutioner och institutionella omgivningar som 
stöd för branschinteraktion. Innan institutionell förändring behandlas ska temat 
branschinteraktion fördjupas och kopplas till strategiskt agerande samt till 
konkurrens och samarbete. Interaktionen i konkurrens och samarbete utgörs av 
både direkt och indirekt kontakt mellan aktörerna i branscherna. Interaktionen 
inom en bransch kan vara ett uttryck för vad som anses vara möjliga eller 

gemensamma föreställningar, exempelvis i form av branschspecifika normer 

agerande. Strategiskt agerande har på senare tid ofta beskrivits som 
problematiskt inom institutionell teori, eftersom det ibland antas att 
institutionellt inflytande inskränker det strategiska agerandet genom att 
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aktörerna följer institutionerna (se bland andra Beckert 1999; Greenwood & 
Hinings 1996; Kondra & Hinings 1998; Oliver 1991; 1997a; 1997b; Tolbert & 
Zucker 1999). Mot denna bakgrund utvecklas i det följandet först det 
strategiska agerandets roll i branscher inom ramen för ett institutionellt 
perspektiv. Detta följs av en diskussion om interaktionsformer i relation till 
institutioner som omfattar konkurrens eller samarbete. Därefter behandlas 
relationer mellan konkurrenter och synen på konkurrensens form och 
intensitet. Slutligen uppmärksammas olika aspekter på samarbete mellan 
konkurrenter.

Strategisk intentionalitet och interaktion i branscher  
Den interaktion som sker mellan företag är i viss utsträckning ett resultat 

av företagens framväxande strategi. För att belysa interaktionen och dess 
samspel med den institutionella förändringen finns ett behov av att inkludera 
den strategiska interaktionen mellan företag. Olivers (1991) sammanställning av 
agerande som svar på institutionellt inflytande visar att man inom den 
institutionella teorin trots allt behandlar strategiskt agerande, även om det 
samtidigt setts som en anomali. Ju starkare grad av institutionalisering, desto 
mindre utrymme finns dock att ifrågasätta för-givet-tagna uppfattningar och 
normer. DiMaggio (1988) framhåller att även om institutionella teoretiker inte 
har betonat strategiskt agerande, så har åtminstone teoretiker inom den äldre 
institutionalismen implicit antagit förekomsten av agentskap. Exempelvis har 
institutionella normer antagits vara möjliga att använda i olika koalitioners 
syften och mäktiga aktörers intressen har försvarats mer än mindre mäktiga 
aktörers. Zilber (2002) menar att det numera måste ses som allmänt accepterat 
att agentskap ska kunna inrymmas i ett institutionell perspektiv. Man kan därför 
hävda att frågan inte är om agentskap hör hemma i institutionell teori, utan på 
vilket sätt det inkorporeras.  

Flera forskare har vänt sig till resursbaserad teori för att komplettera 
institutionell teori med strategiskt agerande29 (t.ex. Oliver 1988; 1991; 1997a; 
1997b; Tolbert 1985; Tolbert & Zucker 1999). Syftet med att komplettera det 
institutionella perspektivet med en strategiteori, exempelvis resursbaserad teori, 
är att inkludera någon form av ekonomisk rationalitet (vilket kan ses som en 

29 Valet av resursbaserad teori beror troligen på dess förhållandevis starka status inom 
strategiområdet. Tillgång till och kontroll över resurser och förmågor återkommer i olika 
strategiteorier (jfr Lengnick-Hall & Wolff 1999), men den resursbaserade teorin är resurser 
och förmågor centrala som förklaring till hur konkurrensfördelar skapas (se t.ex. Mahoney 
& Pandian 1992; McEvily & Zaheer 1999). Vidare kan resurser och förmågor inte ses som 
inneslutna, avskiljda från andra företag och organisationer. Företagets nätverk med andra 
företag och institutionella länkar skapar och formar företagets förmågor och därmed även 
deras strategier och konkurrensfördelar.
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snäv betydelse av agentskap). Det problem som då uppstår är att antaganden 
om ekonomisk rationalitet inte är kompatibla med institutionell teori. I flera 
versioner av resursbaserad teori antas ekonomisk rationalitet (jfr Oliver 1997a; 
Tolbert & Zucker 1999), varför kompletteringen i så fall handlar om att 
kombinera olika perspektiv.  

Även andra sätt att överkomma problematiken kan skönjas. Tolbert och 
Zucker (1999) föreslår ett alternativ genom att söka överbrygga distinktionen 
mellan den sociala aktören i institutionell teori och den rationelle aktören och 
göra skillnaden dem emellan till ett kontinuum. Detta alternativ är 
problematiskt eftersom det förutsätter att det sociala inflytandet är mindre i 
vissa situationer. Snarare borde det finnas socialt bestämda spelregler som 
specificerar vad som är rationellt i alla situationer. Callon (1998) menar att 
rationalitet i betydelsen den ekonomiskt kalkylerande människan är möjlig, om 
marknaden och dess spelregler har konstruerats, eller designats, tillräckligt väl. 
Att så sker är dock, enligt Callon, mycket ovanligt. 

Ett näraliggande alternativ är att se marknadsprinciper och ekonomisk 
rationalitet som aspekter av en institution bland andra, och låta agentskapet stå 
fritt från den ekonomiska rationaliteten. I vissa situationer kan ekonomisk 
rationalitet som vi uppfattar den tillämpas bättre än i andra situationer. Beckert 
(1999) inkorporerar marknadsvillkoren i det institutionella perspektivet genom 
att skilja mellan två nivåer av institutionalisering. Den första är 
metainstitutioner, till exempel marknaden. Inom ramen för marknaden som 
institution finns institutioner av lägre rang, som kan vara allt från bankers 
lånepolicy till organisationsstrukturer (för liknande resonemang, se Dobbin 
1995). Via dessa nivåer kan aktörer bryta mot institutionaliserade regler, men 
ändå agera legitimt. Exempelvis kan man skaffa sig konkurrensfördelar genom 
brott mot mönster inom en organisation och ändå agera i enlighet med 
marknadernas principer. Beckert skriver; ”under market conditions, 
institutional rules and strategic agency can be conceptualized as two 
coordination mechanisms that destabilize each other, but, nevertheless, remain 
interdependent” (Beckert 1999: 779). Strategiskt agentskap kan alltså ses som 
en koordineringsmekanism som destabiliserar marknader och deras principer. 
Samtidigt ingår förekomsten av strategiskt agerande i många antaganden om 
marknader och uttryck i diverse strategiteorier. Strategi och strategiskt agerande 

branschinstitutioner, både avsiktligt och oavsiktligt. Genom ett sådant 
antagande uppstår kompatibilitet med studiens grundläggande utgångspunkter.  
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Institutionellt stöd för konkurrens och samarbete  
Både konkurrens och samarbete får sin betydelse beroende på vilken 

institution interaktionen kopplas till eller vilka meningsbetydelser som läggs till 
interaktionen. Konkurrens och samarbete kopplas vanligen samman med 
strukturer som bidrar till en viss typ av koordinering, såsom hierarki, nätverk 
och marknad30. Hierarki, nätverk och marknad kan sägas vara tre 
institutionaliserade arketyper för organisering (Sjöstrand 1993) och valet mellan 
dem är inte helt fritt. Dessutom förekommer dessa arketyper sällan renodlade i 
praktiken, men de har stort inflytande på föreställningar om interaktion.  

Marknaden som koordinator utmärks främst av ett frivilligt utbyte av 
varor och tjänster mellan två aktörer till ett känt pris (Levacic 1991), medan 
hierarkin koordinerar genom att organisera den interna verksamheten baserat 
på formell auktoritet och regelstyrning. Nätverk är en “platt” 
organiseringsform, som organiserar aktiviteter genom relationer av delvis social 
karaktär, och avser ekonomiska aktiviteter som främst utförs mellan olika 
organisationer (Thompson et al 1991). Bengtsson och Söderholm (1997) 
påpekar att många kombinationer av beteenden och strukturer är möjliga. Till 
exempel är nätverk vanligen uttryck för samarbete, men kan också ha inslag av 
konkurrens (jfr Easton 1990). Inom en hierarki kan det finnas konkurrerande 
avdelningar och företag kan koordineras via en branschorganisation.  

I denna betydelse kan koordinering jämställas med organisering, olika 
aktiviteter kan organiseras på en marknad, i ett nätverk eller inom en hierarki. 
Vissa aktiviteter organiseras oftare på en marknad, medan andra oftare 
organiseras inom en hierarki eller ett nätverk. Olika aktörer kan välja att göra 
detta på skilda sätt; företag A väljer en marknadslösning, medan företag B 
organiserar aktiviteten inom företaget. Organiseringen följer också olika 
moden; vid vissa tidpunkter ska kärnverksamheter organiseras inom det ”egna” 
företaget, medan andra aktiviteter kan outsourcas. I en del sammanhang kan 
vissa strukturer ses som institutionaliserade eller såsom medförande mer 
legitimitet än andra. En del aktiviteter organiseras traditionellt inom 
branschorganisationer och så vidare. Valet av sätt att koordinera beror till stor 

30 De interaktioner som handlar om samarbete och konkurrens handlar ytterst om olika sätt 
att hantera och fördela resurser, det vill säga om koordinering. Koordinering kan vara ett 
sätt att bringa ordning i världen och reducera osäkerhet genom att relatera olika aktiviteter 
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del på vilka normer för organisering som aktörerna uppfattar som legitima, 
något som varierar mellan olika branscher och över tiden.  

och händelser (Frances et al 1991).Whitley (1994)menar att en komponent i beskrivningen 

och hierarkiska koordineringen med avseende på olika aktiviteter och resurser.  
av företagande och affärssystem i olika länder är utifrån den interorganisatoriska  
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Samarbete och konkurrens förknippas också med olika 
koordineringsmekanismer. En rad koordineringsmekanismer har beskrivits i 
litteraturen, till exempel pris, röstning, spel, förhandling, auktoritetsrelationer, 
agentrelationer, medlemsgrupper och (andra) institutionaliserade regler och 
normer (Grandori 1997) eller förtroende och underförstådda 
överenskommelser (jfr Paniccia 1998, se även Grandori & Soda 1995; Oliver & 
Ebers 1998; Sobrero & Schrader 1998). En del av dessa 
koordineringsmekanismer är mer förknippade med samarbete och en del med 
konkurrens. Till exempel är röstning, auktoritet, medlemsgrupper och 
förtroende ofta kopplat till samarbete och till hierarkier, medan pris och spel är 
kopplat till konkurrens och marknader. Emellertid förekommer blandningar, 
vilket kan ses som uttryck för divergerande institutionellt inflytande. Dessutom 
kan flera av dessa mekanismer samverka. Institutionaliserade regler och normer 
kan till exempel påverka hur företag marknadsför sina produkter, samtidigt 
som detta också påverkas av olika konkurrensspel (gaming) mellan företagen i 
branschen och projekt som syftar till samordnad marknadsföring via 
branschorganisationer.  

Mot denna bakgrund kan institutionella logiker även ses som en 
koordineringsmekanism som påverkar och legitimerar valet av 
organisationssätt. Galvin (2002) beskriver till exempel en övergång mellan två 

marknadslösningar. Konkurrens och samarbete är dock inte homogena 
företeelser, vilket utvecklas i det följande.  

Former för konkurrens och samarbete 
Exemplifieringen och diskussionen har så här långt vid flera tillfällen 

kopplat till olika typer av branschinteraktion, men nu ska former för 
konkurrens och samarbete behandlas mer systematiskt. En sådan mer 
systematisk genomgång återfinns hos Easton (1990). Easton menar det finns 
olika möjliga relationer mellan konkurrenter31 och relationerna varierar från 
samarbete till omfattande och intensiv konkurrens.32 För att fånga relationer 
mellan konkurrenter integrerar Easton dimensioner av vad han benämner 
”konkurrensdimensionen” från olika typer av teorier och perspektiv. 

31 Enligt Easton är företag konkurrenter om det finns produktsubstituerbarhet och delad 
marknad, i en vid bemärkelse. Konkurrenterna kan alltså vara potentiella konkurrenter i 
den bemärkelsen att de knappt känner till varandra. 
32 Detta är inte en självklar slutsats. Exempelvis den österrikiska skolan ser snarast 
konkurrens som något naturligt, en kraft som alltid finns oberoende av marknadsstrukturer 
och situationer. Här är ställningstagandet att konkurrens, liksom allt annat, är 
kontextberoende.  
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olika institutionella logiker, från en logik som betonar samarbete och 
professionella nätverk, till en marknadslogik, som betonar konkurrens och 
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Konkurrensdimensionen kan karakteriseras av konflikt, konkurrens, 
samexistens, samarbete, och samförstånd. Easton menar, att i alla dessa 
relationer agerar parterna i någon bemärkelse tillsammans eller relativt 
varandra, vare sig de vill eller inte. Det är också beteendet som åsyftas, inte 
avsikterna. Easton säger vidare att de olika dimensioner eller kategorier som 
han beskriver inte går att helt särskilja.  

Diskussionen i de kommande avsnitten utgår från Easton, men synen på 
relationer mellan konkurrenter i denna studie är inte helt överensstämmande 
med Eastons. Liksom i Easton (1990) är utgångspunkten att relationerna 
mellan konkurrenter kan variera och att den syn som den ekonomiska 
litteraturen har på konkurrens inte är uttömmande. Däremot görs en annan 
tolkning av konkurrensdimensionen; det finns en samarbetsdimension och en 
konkurrensdimension, eftersom konkurrens och samarbete bygger på helt olika 
grundläggande föreställningar och institutioner. Dessutom har det konstaterats 
att det är möjligt att samtidigt samarbeta och konkurrera kring olika aktiviteter 
(Bengtsson & Kock 2000; Nalebuff & Brandenburger 1996) utan att det 
sammansmälter till en dimension av en relation mellan företagen. Det är därför 
fruktbart att framhålla både en konkurrensinteraktion och en 
samarbetsinteraktion, även om interaktionsmönstren ibland tangerar varandra. 
Om perspektivet, som i det här fallet, utgår från en bransch och inte en enskild 
relation, finns det också ett antal olika relationer att ta hänsyn till. En grupp 
företag kan ha ett mer omfattande samarbete samtidigt som de konkurrerar 
med övriga företag. Relationerna mellan konkurrenter kan vidare variera över 
tiden och mellan olika aktiviteter och geografiska områden. Konkurrens på 
hemmamarknaden kan bytas till samarbete i export och så vidare. 

Samarbete och konkurrens ses här som två grundinställningar i interaktion 
för en rad olika aktiviteter, allt från försäljning till informationsinhämtning och 
utveckling. Man kan också tala om att dimensionerna utgör olika 
interaktionsmönster med stöd i olika institutionella logiker (jfr Bengtsson, 
Eriksson & Marell 2001). Först behandlas konkurrens. Tre olika sätt att 
beskriva formen för konkurrens inom en bransch lyfts fram. Förändringar i 
någon av dessa karakteristika utgör förändringar i branschinteraktionen. Det 
första gäller sättet att konkurrera, vad är det för typ av konkurrens som 
utspelas? Det andra handlar om konkurrensens intensitet, frekvensen i 
interaktionen och det tredje handlar om omfattningen av konkurrensen. 
Därefter lyfts även tre sätt att karakterisera samarbetets form inom en bransch, 
med fokus på inriktning och formaliseringsgrad, djup i samarbetet och 
omfattning.  
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Sättet att konkurrera 

Eastons (1990) diskussion om konkurrens omfattade 5 typer av 
interaktion, varav konflikt, konkurrens och samexistens kan relateras till 
konkurrensinteraktionen. Easton menar, att i dessa relationer agerar parterna i 
någon bemärkelse tillsammans eller relativt varandra, vare sig de vill eller inte. 
Konflikt och konkurrens definierar Easton som aktiva, snarare än latenta 

samexistens ses här som tre inriktningar av konkurrens nära förknippade med 
institutionella logiker, snarare än som väsensskilda sätt att interagera.  

När konkurrensen har inslag av konflikt innebär det att motståndaren står 
i fokus, det handlar om att ”slå till”, att ”förstöra” motståndaren. Konflikt kan 
bli resultatet när två företag strävar efter marknadsledarskap eller något annat 
där endast en kan vinna. Konflikt kräver medvetenhet om de konflikterande 
och oförenliga målen och därmed om varandra. Konflikt karakteriseras av 
attacker och vedergällning (Chen & Miller 1994) och stark rivalitet. I konflikt 
blir konkurrensen dessutom mer personligt präglad än i andra 
konkurrenssituationer (Easton 1990). Denna personliga prägel behöver inte 
vara förknippad med enskilda individer, utan kan kopplas till föreställningar 
inom en organisation som av olika orsaker utmålar vissa konkurrenter som 
fiender. Aktörsfokuseringen i konflikt innebär att en bransch som helhet 
knappast karakteriseras av konflikt mellan alla parter. Däremot kan en konflikt 
mellan starka aktörer påverka hela branschen. Konflikt antyder avsaknad av 
direkta normer för interaktionen. Dessutom medför konfliktartad interaktion 
instabilitet och oförutsägbarhet, vilket innebär att det troligtvis inte finns några 
starka väletablerade institutionella logiker som stödjer konflikten. 

Renodlad aktiv konkurrens33 utan konflikt är målorienterad och det 
primära syftet är inte att skada motståndaren, även om detta kan bli resultatet 
(Easton 1990). Strävan efter vinst leder till konkurrens då konkurrenterna är 
beroende av resurser, till exempel kunder. Om det finns få resurser, ökar 
konkurrensen. Konflikt kräver medvetenhet både om konflikterande mål och 
om konkurrenterna, men renodlad konkurrens (och i samexistens) krävs endast 
medvetenhet om varandra. Konkurrens är därmed mer indirekt menar Easton 
och citerar McIver; ”Competitors do not, as such, interfere with the activity, 
but only with the success of one another” (McIver 1937/Easton 1990: 61).  

33 Den indirekta karaktären hos renodlad konkurrens kopplas ibland till begreppet tertius 
gaudens (från den österrikiska ekonomiska skolan) och det hävdas att det endast är via 
kunderna/konsumenterna som konkurrens kan existera (Liljenberg 2001). Liljenberg visar 
också att en sådan syn på konkurrens är kompatibel med sociologisk teori. Här används 
emellertid begreppet konkurrens i vidgad betydelse även för konflikt och samexistens. 
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I konkurrens finns normativa principer för hur företag ska interagera, även 
om dessa är föränderliga och tidvis oklara. I vissa situationer kan denna 
oklarhet leda till en sådan osäkerhet att konflikt uppstår. Tidigare principer för 
konkurrens, det vill säga normerna för interaktionen, ifrågasätts då. Principerna 
kan vara mycket informella och variera från att beskriva normer för 
interaktionen till att vara ett uttryck för hur interaktionen vanligen sker. 
Exempelvis om det är varumärkeskonkurrens, priskonkurrens, eller konkurrens 
med inriktning på utveckling av service.  

Den hittills beskrivna konkurrensen är aktiv, men det finns även mer 
passiv konkurrens. Samexistens innebär att aktörer arbetar mot ett mål 
oberoende av andra aktörer. Samexistens när den är som starkast innebär att 
konkurrenterna endast ytterst indirekt interagerar. Oberoendet kan ha olika 
grund (Easton 1990);  

aktörerna är omedvetna om varandra 
det finns ”regler” om att inte konkurrera  
aktörerna ser inte varandra som konkurrenter.  

Det finns författare med ett uttalat politiskt synsätt på 
(inter)organisatoriska relationer som föreslagit att företag medvetet försöker 
utveckla normer för den sociala interaktionen som gynnar företagens 
överlevnad (Fligstein 1996), exempelvis normer som förhindrar en 
okontrollerad konkurrens. Sådana normer skulle kunna vara en del av 
institutionella logiker som påbjuder en, ur företagens perspektiv, ”hälsosam” 
konkurrens (jfr Miller & Chen 1994). Gränsen mellan samexistens och 
konkurrens är då inte självklar.  

Konkurrens kan alltså se olika ut. Sättet att konkurrera beror på om 
företagen agerar i konflikt där etablerade normer inte är tillämpliga eller om 
företagen följer etablerade normer och konkurrerar på ett vedertaget sätt och 
konkurrensen kan vara mycket passiv. Sättet att konkurrera handlar också om 
de konkurrensmedel som används och stabiliteten hos de aktuella spelreglerna. 
Beroende på etablerade normer kan exempelvis priskonkurrens betonas. 

Konkurrensens intensitet  

Förutom att konkurrensen kan ha varierande inriktning, kan 
konkurrensrelationen eller interaktionen vara mer eller mindre intensiv (jfr 
Weitz 1985). Intensiteten är viktig eftersom intensitet, rytm med mera påverkar 
våra upplevelser och därmed vår iscensättning av verkligheten. Ökad intensitet 
skapar ökad instabilitet. I det följande argumenteras för en mer begränsad syn 
på intensitet än vad som ofta tillskrivs begreppet. 
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En aktiv och därtill intensiv konkurrens ses ur ett konkurrenspolitiskt 
perspektiv som önskvärt då det bidrar till dynamik och prispress. Även företag 
kan gynnas om konkurrensen leder till förbättrade förmågor och utveckling av 
nya konkurrensfördelar. Intensiteten kopplas då till marknadens struktur. 
Utgångspunkten inom IO-teorin är, att om koncentrationen inom en bransch 
är hög, tenderar företag att agera i samförstånd, vilket reducerar konkurrensen 
(Bain 1959; Scherer 1980). Särskilt mogna och institutionaliserade branscher 
kännetecknas ofta av ett fåtal aktörer och därigenom av överblickbarhet i 
agerandet. Scherer (1980) menar, att intensiv konkurrens istället möjliggörs när 
det finns ett flertal aktörer vilket medför begränsad överblickbarhet och 
förutsägbarhet. Om däremot ett företag har mycket större marknadsandel än 
den eller de närmsta konkurrenterna, kan ett företag genom sin så kallade 
marknadsmakt styra de övriga aktörerna i branschen (jfr Porter 1983).  

Bengtsson (1998) kritiserar Porter (1990) för att behandla alla situationer 

interaktionen mellan konkurrenter kan se olika ut vid olika tidpunkter trots att 
den är intensiv. Det är därför viktigt att definiera vad konkurrens och 
konkurrenter är samt hur intensiv konkurrens definieras. Bengtsson (1998) 
definierar intensitet i interaktion mellan konkurrenter som en gradfråga baserad 
på hur frekvent och snabb interaktionen är mellan aktörerna. Genomgående 
snabba svar på ett utspel eller drag från ett företag ses som bidragande till 
aktiva konkurrensspel, medan passiva spel beskrivs som motsatsen. 

Definition av intensitet som frekvens i interaktionen innebär att 
intensiteten frikopplas från marknadens struktur; definitionsmässigt krävs inte 
många aktörer för en intensiv konkurrens (även om det är möjligt att många 
aktörer främjar intensitet i interaktionen). Vad som är snabb och frekvent 
interaktion måste delvis avgöras av typen av verksamhet inom branschen; 
exempelvis kan ett dagligvaruföretag troligen svara snabbare på ett agerande 
från en konkurrent än vad en tillverkare av kapitalvaror kan göra (jfr Brown & 
Eisenhardt 1998).  

Intensiv konkurrens har även diskuterats inom forskning om 
hyperkonkurrens. Hyperkonkurrens handlar om att styra interaktionen genom 
att etablera de spelregler som passar företaget bäst. En del företag skapar och 
förändrar dessa regler, medan andra tvingas följa efter (D’Aveni 1999). 
Utvecklingen går utöver Schumpeters kreativa förstörelse, då konkurrensen 
hela tiden trappas upp. Marknadsledarskap undermineras ständigt vid 
hyperkonkurrens (Grant 1996). Företag i hyperkonkurrens ska därför 
exploatera sina egna konkurrensfördelar med kommande fördelar, innan någon 
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annan kan ”stjäla” marknaden34 (Nault & Vandenbosch 1996). Genom 
gemensamma ansträngningar kan dock upptrappningen temporärt mattas av. 
Bakgrunden är minskad stabilitet i omgivningarna orsakad av globalisering av 
marknader, snabb teknologisk utveckling, förkortade produktlivscykler och mer 
aggressiva konkurrenter, ökad osäkerhet och globala aktörer (Ilinitch, D’Aveni 
& Lewin 1996; Volberda 1996). Craig (1996) visar att hyperkonkurrens kan 
existera även i situationer med starka regleringar. 

Hyperkonkurrens innebär att de gemensamma föreställningarna avseende 
hur man ska konkurrera hela tiden förändras. En ständigt föränderlig form av 
konkurrens, både med avseende på konkurrensmedel och på sätt att interagera, 
är ett annat kännetecken som hör till konkurrensens inriktning. Dessutom 
torde frekvensen i interaktionen vara hög. Fenomen såsom hyperkonkurrens 
kan därför ses som innehållande både frekventa förändringar i konkurrensens 
inriktning och i konkurrensens intensitet.  

Konkurrensens omfattning 

Det tredje sättet att beskriva konkurrensen och de interaktionsmönster 
som är förknippade med konkurrens är genom omfattning. Konkurrensens 
omfattning kan variera, exempelvis med avseende på hur många marknader 
som omfattas av konkurrensen, både geografiskt och produktmässigt. En 
bransch innebär vanligen kopplingar till flera olika produktmarknader, och 
även inom ett land kan det finnas olika regionala marknader. Omfattningen kan 
också variera med avseende på vilka aktörer som omfattas av en viss typ av 
interaktion, till exempel beroende på vilka som är medlemmar i olika strategiska 
grupper. Craig (1996, se också Gimeno & Woo 1996) diskuterar om hur 
företag konkurrerar på flera substitutmarknader. Craig menar att diskussionen 
kan överföras till samtidig konkurrens på flera regionala marknader. En önskad 
konsekvens av exempelvis EU-integration är att företag går in på flera 
geografiska marknader för att öka konkurrenstrycket.  

Omfattning kan användas istället för beskrivningar av marknadens 
struktur och koncentrationsgraden och med delvis andra implikationer än 

34 Intressant givet denna syn på temporära fördelar etc. som presenterades i avsnittet om 
hyperkonkurrens är March (1991) och hans diskussion om exploration av nya möjligheter 
och exploitation av gammal kunskap i samband med organisatoriskt lärande. Explorationen 
är effektiv på lång sikt, medan exploitationen kan vara användbar för att nå 
konkurrensfördelar på kort sikt. March (1996) bygger vidare på relationen mellan 
exploration och exploitation i olika teorier. Han menar att teorier betonar vikten av balans 
mellan de två metoderna, men att båda tenderar att vara självförstärkande. Handlingsteorier 
baseras på olika former av verklighetsuppfattning, även om alla antar att tolkningar i någon 
mån spelar in. Det som Nault och Vandenbosch förespråkar är närmast direkt exploitation 
av de nya möjligheter som skapas.  
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kopplingarna till intensitet i konkurrensen. Liksom antaganden inom IO-teorin 
så ökar överblickbarheten när antalet företag som deltar i konkurrensen 
minskar. Omvänt innebär ett ökat antal aktörer minskad överblickbarhet och 
därmed större osäkerhet och ökad heterogenitet. Förändringar i detta är därför 
viktiga aspekter av branschinteraktionen.  

Omfattningen innebär också olika kontakter och möjligheter. Haveman 
och Nonnemaker (2000) studerar företag som interagerar på flera geografiska 
marknader och deras resultat (om än med vitt skilda utgångspunkter från denna 
studie) visar att konkurrensens omfattning måste ses som en del av 
konkurrensen. Två aspekter av konkurrensen mellan företagen studerades, 
etableringen på nya marknader och tillväxten på de befintliga marknaderna (i 
det här fallet in- och utlåning i Kalifornien). Det visar sig att företag som agerar 
på multipla marknader strävar efter att växa och etablera sig på marknader där 
de möter begränsat motstånd. Samtidigt vill företagen inte gå in på marknader 
där de inte har kontakt med andra konkurrenter, eftersom de vill hålla rivalerna 
i schack. Företag som bara agerar på en marknad söker däremot ta sig in på 
marknader där kontakten med konkurrenter är hög, även om inga företag vill 
gå in på koncentrerade marknader. Multikontakt uppstår framför allt när det 
finns få konkurrerande företag. Förekomsten av olika grupperingar och olika 
kontakter och interaktioner innebär också möjlighet till kontakt med 
föreställningar och idéer hos olika grupperingar, vilket bidrar till dynamik. 

Sättet att samarbeta - formaliseringsgrad och inriktning 

Samarbete täcker in både det som tidigare benämndes just samarbete samt 
samförstånd. Samförstånd blir alltså en aspekt av samarbetsdimensionen. 
Samarbete kräver att det finns två partners som samarbetar samt 
målorientering. Till skillnad mot samförstånd är alltså samarbete aktivt. 
Samarbete kan se olika ut beroende på situation och relation. Det kan vara 
formellt och informellt. Ibland kan målen vara olika, men skilda mål med ett 
samarbete behöver inte vara ett problem om det uppfyller alla ingående parters 
mål (Easton 1990). Sättet att samarbeta är nära kopplat till formaliseringsgraden 
samt de strukturer och mekanismer som karakteriserar samarbetet. Samarbete 
kan formaliseras i strategiska allianser och joint ventures i särskilda företag eller 
projekt till kollektivt agerande (samförstånd), exempelvis i att utbyta och 
etablera sociala normer. Den senare typen av samarbete är enligt Easton (1990) 
mest osannolik mellan direkta konkurrenter.  

Samarbete i strategiska allianser (och joint ventures) är en 
uppmärksammad form av formellt och eller uttryckligt samarbete. Litteraturen 
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ger en rad olika argument för att gå in i sådana samarbeten35. Ett motiv är att 
reducera osäkerhet om efterfrågan och om konkurrenssituationen (Burgers, 
Hill & Kim 1993), ett annat att agera proaktivt mot väntad konkurrens eller 
etablera sig på nya marknader (jfr Ulfsdotter 1996; Shan & Hamilton 1991). 
Företag samarbetar även för att förbättra det egna läget på marknaden och 
sprida risker, samt för att skapa grund för effektivitet och lärande (jfr Baum, 
Calabrese & Silverman 2000) och för kunskapsbildning och 
kunskapsöverföring (Larsson et al 1998; Powell 1998). Företag söker efter 
partners med komplementära resurser och liknande status (Chung, Singh & Lee 
2000) eller partners med resurser som är svåra att ersätta, imitera, etcetera (Das 
& Teng 2000; Hamel 1991). En underliggande orsak till samarbete, som mindre 
ofta artikuleras men som inte desto mindre har betydelse är en önskan om att 
anpassa den organisatoriska identiteten för att skapa ett bättre rykte (Lerpold 
2003). Alla dessa orsaker har det gemensamt att de används för att förbättra de 
egna konkurrensfördelarna och därmed väl kan ingå i en institutionell logik, 
som både påbjuder konkurrens, om än med vissa inslag av samarbete.  

Samarbete sker även inom ramen för olika nätverk med varierande grad av 
formalisering eller strukturering (jfr Granovetter 1973; Lundgren & Nordenlöw 
1995). Vissa nätverk är formaliserade genom avtal, rutiner och 
interaktionsmönster, medan andra är mindre formaliserade eller löst 
strukturerade. I löst strukturerade nätverk är relationerna och beroendet mer 
implicit. Hårt strukturerade nätverk påminner däremot mer om hierarkier. 
Nätverk kan vidare omfatta både konkurrenter och komplementärer. 
Huvudsakligen är det dock samarbetsbaserade nätverk med vertikala relationer 
som studerats (jfr Håkansson 1992; Hammarkvist, Mattsson & Håkansson 
1982). I horisontella samarbeten mellan konkurrenter är det vanligare med 
samarbeten ju längre bak i värdekedjan, och med konkurrens desto närmare 
kund- eller konsumentledet, som aktiviteten organiseras (Bengtsson & Kock 
2000). Motiven för att ingå i nätverk liknar argumenten för att ingå allianser, 
men i mer löst strukturerade nätverk är valet inte alltid lika medvetet, eftersom 
nätverken formas mer implicit utifrån interaktionsmönster.  

En annan mer formaliserad form av samarbete är branschorganisationer 
som existerar eftersom de ger medlemmarna tre fördelar; möjligheten att utöva 
politiska påtryckningar, underlätta förhandlingar och underlätta 
marknadsföring, informationsspridning med mera (Easton 1990; jfr Galambos 
1966). Branschorganisationer var tidigare ofta kopplade till karteller som 
handhade eller påverkade försäljning med mera. I och med ny 

35 Skillnaderna mellan strategiska allianser och joint ventures med avseende på utformning, 
struktur och risktagande skulle kunna utvecklas, men i denna framställning blandas de 
såsom exempel på mer uttryckliga och formaliserade samarbetstyper.  
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konkurrenslagstiftning har karteller allt mer förbjudits och de aktiviteter som 
direkt påverkas av branschföreningar och så vidare är ofta olika 
utvecklingsaktiviteter. Branschorganisationerna har en viktig normskapande 
roll. Liknande former av kollektiva strategier inom branscher är utvecklings- 
och forskningskonsortier, kooperativ och formella politiska allianser, med flera 
exempel (Barnett, Mischke & Ocasio 2000). Dessa samarbeten fokuserar 
vanligen antingen på mycket avgränsade frågor eller på generella politiska 
frågor (kooperativ delvis undantagna). Samarbetsformen skapar eller fastställer 
olika beroenden och relationer mellan företag inom branschen.  

Samarbete i branschorganisationer och olika aktörskollektiv kan också vara 
mer informellt i form av samförstånd och olika ”kollektiva strategier”. 
Samförstånd kan vara riktat mot en tredje part och är då, liksom konflikt, mer 
personligt och aktörsfokuserat (Easton 1990). Den tredje parten behöver dock 
inte vara en annan konkurrent, utan kan lika gärna vara samhället eller en grupp 
konsumenter. Samförstånd antas enligt den ekonomiska teorin uppstå på 
”imperfekta marknader”, vilka karakteriseras av beroende mellan företag. 
Olagliga karteller, som syftar till höjda priser och marknadsdelning eller 
liknande, är exempel på uttryckligt agerande i samförstånd. Det finns dock tyst 
samförstånd som utnyttjar mer subtila signaler mellan företag för att 
koordinera agerandet. Ett sådant samförstånd kan ibland ha kartelliknande 
effekter (jfr Neven 2000), men det behöver inte vara så. Seabright och Halliday 
(2000) påpekar att det är svårt att avgöra när ett nätverk - som antas ha positiva 
dynamiska effekter, övergår i en kartell - som antas ha negativa dynamiska 
effekter. Samarbetets effekter för branschens utveckling är därmed inte entydig 
och kan kopplas till olika institutionella påbud. Även överenskommelser om 
normer för god konkurrens skulle kunna ses som samförstånd.  

Kollektiva strategier kan ses som en aspekt av ytterst implicit och ej 
formaliserat samarbete, som endast i vissa sammanhang är att likna vid 
samförstånd. Kollektiva strategier har framför allt studerats i inom homogena 
grupper av företag, men Dollinger (1990) studerar uppkomsten och 
utvecklingen av kollektiva strategier i fragmenterade branscher. Dollinger 
menar att repetitiva mönster av interorganisatorisk aktivitet kan leda till 
kollektiva strategier. Detta kan vara svårare i en fragmenterad bransch än i en 
koncentrerad bransch, men om utrymme för upprepad interaktion finns går det 
att uppnå samförstånd. I både homogena och heterogena branscher är det 
beroende som leder till interaktion i samförstånd.  

Sammanfattningsvis kan sägas, att sättet att samarbeta kan variera mellan 
olika typer av samarbeten. Till exempel kan allianser vara vanliga i 
produktutveckling, för att spridas till produktion och distribution. Allianser 
skapar beroenden mellan företag, även om de innebär en viss självständighet. 
Om motiven bakom alliansformeringen uppnås innebär det att även andra 
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företag strävar efter att uppnå samma fördelar och då kan tänkas ingå egna 
allianser som skapar nya beroenden. Som nämndes kan ett motiv för att ingå i 
en allians vara att reducera marknadsosäkerheten.  

Djupet i samarbetet  

Motsvarigheten till konkurrensens intensitet uttrycks i samarbetets djup. 
Djupet i samarbetet ökar enligt More och McGrath (1999) med komplexiteten i 
transaktionen eller interaktionen. Formella samarbeten kring exempelvis 
forskning och utveckling är exempel på samarbeten där komplexiteten och 
närheten mellan de deltagande parterna är hög. Djupet i relationen kan också 
kopplas till hur engagerade parterna är i samarbetet och hur förankrat, eller 
inbäddat det är i olika strukturer (jfr Lawrence, Hardy & Phillips 2002). Väl 
förankrade och inbäddade samarbeten är mer stabila och kan lättare 
institutionaliseras.  

Djupet i en relation kan också vara avgörande för dess framgång. Allianser 
och joint ventures är typiska exempel på samarbeten som kan vara mer och 
mindre djupa, inbäddade, samt omfattande. Djup kan krävas för att nå 
exempelvis lärande som kan ge dynamiska effekter, men det är vanligt att 
allianser och joint ventures misslyckas (Dussauge & Garrette 1999; Harrigan 
1988). Kanter (1994) påpekar att båda parterna måste integreras, vara beroende 
av varandra, med mera för att samarbetet ska lyckas. Ett exempel på problem 
med allianser kan vara om de etableras mellan ett starkt och ett svagt företag, 
eller ett stort och ett litet där storleksskillnaden kan ge problem med 
ömsesidigheten (Bleeke & Ernst 1991). Tecken på djup i samarbetet kan vara 
omfattningen av möten mellan parterna för att utveckla aktiviteten samt vilka 
och hur många i en organisation som är involverade i samarbetet.  

De typer av allianser som beskrivs ovan syftar framför allt till att utveckla 
nya produkter, att etablera sig på nya marknader eller reducera kostnader. 
Andra allianser har defensiva och osäkerhetsreducerande motiv. Ett syfte kan 
till exempel vara att stänga ute andra aktörer från en marknad (Ulfsdotter, 
1996). Sådana allianser behöver inte karakteriseras av något djup eller vara 
särskilt inbäddade för att lyckas. Däremot kan förtroende vara viktigt och det 
kan i sin tur innebära att det finns ett välinbäddat samarbete.  

Samarbeten i branschorganisationer, forskningskonsortier, 
jordbrukskooperativ och formella politiska allianser är väl förankrade och ofta 
väl inbäddade så till vida att ett flertal företag inom en bransch ofta deltar med 
likartade insatser och har gjort så av tradition. Däremot karakteriseras dessa 
samarbeten mindre ofta av djup (More & McGrath 1999). En orsak är risken 
för opportunistiskt beteende, en annan att ett djupt samarbete mellan många 
aktörer troligen betraktas som olagligt. Istället är sådana samarbeten ofta ”på 
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armlängds avstånd”. Just genom denna balans mellan tradition och begränsat 
djup och därmed begränsade risker gör att dessa former för samarbete kan vara 
ytterst stabila över tiden. Förekomsten av branschorganisationer och liknande 
är också i sig själva ett tecken på branschens legitimitet, och därmed dess 
institutionalisering (jfr Aldrich & Fiol 1994). 

I nätverk påverkar struktureringsgraden beroendet mellan företag 
(Lundgren & Nordenlöw 1995) och därmed både djupet och hur väl inbäddad 
ett samarbete är. Även förhållandevis lösa nätverk kan innebära positiva 
effekter för kunskapsflöden och liknande. Lösa nätverk tangerar företeelsen 
kollektiva strategier. Kollektiva strategier karakteriseras ytterst sällan av närhet 
eller någon fördjupad ömsesidighet kring en viss aktivitet. De mekanismer som 
styr kollektiva strategier är inte formaliserade och därför svåra att överblicka.  

Samarbetets omfattning 

Liksom för konkurrens är omfattning ett sätt att beskriva samarbete, med 
avseende på vilka områden (produkter, geografiska områden, aktiviteter) som 
samarbetet omfattar och vilka som deltar. Allianser bildas vanligen mellan ett 
fåtal aktörer, så även joint ventures, medan olika typer av nätverk, karteller och 
liknande vanligen omfattar ett större antal aktörer. Jorde and Teece (1989) 
framhåller att allianser och andra former av interorganisatoriska samarbeten har 
en fördel relativt både karteller och företagsförvärv genom att omfatta en 
begränsad del av företagens aktiviteter och därigenom är möjliga att avveckla. 

Förändringar i dessa samarbetskonstellationer påverkar interaktionen och 
dynamiken i branschen. En bransch kan exempelvis innehålla flera olika 
nätverk som är mer löst kopplade och konkurrens kan uppstå mellan dessa 
samarbetsgrupperingar. Det blir därför även av denna orsak viktigt att ingå i ett 
nätverk eller i en allians. Omfattningen av samarbete i närverk kan ändras 
genom förskjutningar i värdekedjan och genom att fler aktörer och fler 
områden omfattas av nätverket. Medlemskapet i olika samarbetande 
grupperingar innebär en möjlighet att genom interaktion komma i kontakt med 
eller skapa nya gemensamma föreställningar om verksamheten och normer för 
interaktionen. 

Det är svårare att iaktta förändringar i omfattningen av mer implicita 
samarbeten, såsom kollektiva strategier, men även om dessa är mindre 
iakttagbara är de viktiga för den institutionella förändringen. En form av 
implicita samarbeten under nätverksliknande former uppstår ibland på grund 
av geografisk lokalisering. Exempel är kluster och industriella distrikt. Huruvida 
branschen innehåller eller är en del av olika kluster eller industriella distrikt kan 
påverka omvandlingen genom att beroenden uppstår mellan aktörerna, vilket 
kan skapa grund för innovationer och kunskapsspridning. Geografisk 
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lokalisering leder emellertid också till andra mer implicita samband mellan 
företag i och med att särskilda kulturer med olika normer skapas över tiden i 
lokala miljöer (jfr Paniccia 1998; Pouder & St. John 1996). 

Genomgången av olika former för konkurrens och samarbete visar att det 
finns många olika sätt att konkurrera och samarbeta. För alla dessa olika former 
kan dessutom interaktionens intensitet och djup variera och interaktionen kan 
vara mer och mindre omfattande. Vidare bildar konkurrens och samarbete 
bildar i olika sammanhang interaktionslogiker genom sin koppling till normer 
för interaktion eller till institutioner. Oklarhet råder däremot om vad olika sätt 
att interagera betyder för institutionell förändring såväl som för dynamik, inte 
minst om förekomsten av olika samtidiga former av samarbete och konkurrens 
beaktas.  

Institutionell förändring och stabilitet  
Institutionell förändring innebär förändring av normer och regler etcetera 

för agerandet eller förändrad påverkan från dessa för-givet-tagna 
föreställningar. I detta avsnitt diskuteras olika aspekter av institutionell 
förändring. Institutionell teori kan förklara både stabilitet och förändring, men 
har under det senaste årtiondet kritiserats för en bristande behandling av 
förändring (se bl.a. Czarniawska & Sevón 1996: Greenwood & Hinings 1996). 
När dynamik studerats i institutionell teori är det effekterna av dynamik i 
organisatoriska fält snarare än dynamiken som sådan som uppmärksammats 
(Greenwood, Suddaby & Hinings 2002). Mikroprocesser, interaktion och 
strategiskt agerande har emellertid i allt större utsträckning inkorporerats i 
studier av institutionell förändring, vilka bland annat ger ett bidrag till 
förståelsen för hur nya institutioner skapas (se t.ex. Dacin, Goodstein & Scott 
2002; Jain, Garud & Kumaraswamy 2002).  

Institutionella förändringsprocesser – en översikt 
Institutionell förändring och stabilitet har i tidigare studier beskrivits i 

form av flera olika processer. Institutionsskapandet och upprätthållande av 
stabilitet genom institutionell reproduktion, är två olika typer av institutionell 
förändring. En ytterligare form är avinstitutionalisering, det vill säga att en 
institution mister sin status som för-givet-tagen (DiMaggio 1988). 
Avinstitutionalisering är den minst studerade formen av institutionell 
förändring (jfr Blomquist 1996, Di Maggio 1988; Greenwood & Hinings 1996; 
Røvik 1996). Även spridning av existerande institutioner skulle kunna ses som 
en särskilt form av institutionell förändring eller kanske snarare utveckling. I 
det fortsatta beskrivs dock institutionell reproduktion, avinstitutionalisering, 
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spridning av institutioner samt institutionsskapande som olika aspekter på 
institutionell förändring.  

De olika typerna av institutionell förändring ses av Greenwood, Suddaby 
och Hinings (2002) som faser i en förändringsprocess. Deras upplägg har 
inspirerat den följande diskussionen, men den modell som presenteras i figur 
3.1 är bearbetad för att passa de argument som förs fram i de föregående 
avsnitten samt i de kommande. När fokus, som i den här studien, är på 
interorganisatorisk interaktion i branscher kan flera av dessa förändringar pågå 
samtidigt och påverka interaktionen, medan modellen framför allt avser 
förändring av en enda institution. Dessutom är det inte rimligt att anta att 
faserna alltid är helt urskiljbara relativt varandra. Modellen används därför 
endast för att sätta relationerna mellan de olika typerna av förändring i ett 
sammanhang för att diskutera processernas innehåll.  

Modellen säger att institutionell förändring inleds antingen genom att 
institutioner reinstitutionaliseras, återskapas, på ett sådant sätt att diskrepanser 
introduceras eller att det sker omfattande omvärldsförändringar. Båda dessa 
företeelser kan leda till avinstitutionalisering, att etablerade institutioner 
ifrågasätts. Detta kan ske både avsiktigt och oavsiktligt. När det sker avsiktligt 
kan man tala om institutionellt entreprenörskap. Om en institution försvagas 
kan denna ersättas av nya lösningar. Likaså kan avinstitutionaliseringen inledas 
med att aktörer lyfter fram nya lösningar, nya produkter och så vidare. När 
dessa lösningar används vidtar en institutionaliseringsprocess. Den nya 
lösningen, avvikelsen från det gamla, genomgår teoretisering, det vill säga 
avvikelsen motiveras och rättfärdigas samt ges legitimitet. Idéer och mening 
samt regler kopplas till lösningen eller handlingsmönstret. Samtidigt sker en 
ökad objektivering av lösningen (jfr Berger & Luckmann 1967).  

Därefter kan den nya lösningen spridas antingen inom en bransch, en 
grupp inom branschen eller vidare till andra branscher under den fortsatta 
institutionaliseringsprocessen. När den nya lösningen är fast förankrad 
reinstitutionaliseras den, eller försvinner, om den kan ses som ett uttryck för ett 
mode på neråtgående. I det följande diskuteras de olika typerna av processer. 
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I – Reinstitutionalisering

IIIa – (Pre)institutionalisering 
Nya innovationer, nya praktiker 

uppstår. Nya aktörer eller 
alternativa grupperingar viktiga. 

IIIb– Institutionalisering 

rättfärdigande och legitimering 
samt Objektivering

IV – Mer eller mindre  
spridning av institutionen.

Lokalt eller globalt 

Omvärlds-
förändringar

(sociala, politiska, 
teknologiska) 

II– Avinstitutionalisering 
Etablerade institutioner  

ifrågasätts och försvagas. 

(V –  Avtagande 
 mode) 

Figur 3.1. Stadier i institutionell förändring, en begreppsmässig översikt. 
Bearbetning av Greenwood, Suddaby & Hinings 2002: 60. 

Institutionell reproduktion 

Den enklaste formen för institutionell förändring är institutionell 
reproduktion, reinstitutionalisering. Den institutionella reproduktionen pågår 
ständigt, så fort praktiken på något sätt upprepas. Insocialisering är viktig för 
upprätthållandet av institutionen, liksom att någon har intresse av att 
upprätthålla och utveckla den tillhörande praktiken. De branschspecifika 
institutionerna är ofta mindre stabila än de samhälleliga (till exempel betydelsen 
av ett handslag) (DiMaggio 1988) och behöver därför ständig reproduktion. 
Sjöstrand (1992) menar, utifrån en syn på institutioner som sammanhängande 
system, att reproduktion innebär att ”the core of the coherent system of shared 
norms is preserved, allowing for some changes in the positions, role and 
functions of different actors” (Sjöstrand 1992: 17). Med denna studies syn på 
institutioner skulle det lika gärna kunna vara handlingsmönstren eller reglerna 
som bevaras, medan mindre förändringar sker exempelvis i idéerna. Poängen är 
att en institution som reproduceras kan genomgå en rad mindre förändringar 
över tiden.  

Reproduktion kan också innebära att institutionen på sikt hotas. En 
institutionaliserad praktik kan vara så tagen för given att den inte försvaras. 
Zucker (1988) ifrågasätter antaganden om stabilitet som det normala för 
institutioner. Istället menar hon att det krävs omfattande ansträngningar för att 
upprätthålla mindre institutionaliserade element. Olika roller modifieras hela 
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tiden, vilket innebär att förändringar som upplevs som naturliga slutligen kan 
innebära att den interaktion som skett inte längre är meningsfull. Särskilt när 
det gäller branschinteraktion kan små förändringar i det dagliga arbetet mötas 
av andra förändringar, som så småningom innebär att interaktionens form har 
förändrats utan någon direkt strategisk avsikt.  

Avinstitutionalisering  

Avinstitutionalisering kallas också deinstitutionalisering och avser 
situationer där institutioner förlorar sin status som för givet tagna (Oliver 
1992). Orsakerna kan vara att institutionerna som en följd av 
omvärldsförändringar utmanas eller inte längre fyller sin funktion. Exempelvis 
kan avregleringar inleda avinstitutionalisering genom att ifrågasätta existerande 
interaktionsmönster. I föregående avsnitt beskrevs hur det är möjligt att bryta 
mot vissa institutionaliserade normer och ändå agera i enlighet med 
marknadsprinciper. Ibland inriktas det strategiska agerandet mot etablerade 
institutioner då olika aktörer har ett intresse av att vissa institutioner bevaras 
eller förstörs. I den mån det är möjligt att agera relativt institutioner har detta 
stor betydelse för branschinteraktionen. En del författare har talat om 
institutionellt entreprenörskap, vilket innefattar en kreativ förstörelse av 
institutioner (Beckert 1999; DiMaggio 1988). 

Oavsiktliga handlingar i vardagen som har delegitimerande effekter kan 
också inleda avinstitutionalisering (Zucker 1988). Kvalitetspolicys som inte följs 
av misstag kan exempelvis verka delegitimerande. Avvikelser från sociala 
normer, till exempel att inte följa olika etiska regler, kan leda till 
rationaliseringar som ska förklara och rättfärdiga avvikelsen (Greenwood, 
Suddaby & Hinings 2002). Dessa förklaringar kan bidra till 
avinstitutionalisering genom att visa att reglerna inte fungerar.  

Det finns olika uppfattningar om på vilket sätt olika tryck i omvärlden och 
i interaktionen mellan konkurrenter leder till avinstitutionalisering. Røvik 
(1996) beskriver tre varianter. Den första innebär att avinstitutionalisering 
ytterst är en följd av en struktur som inte längre är effektiv, den har förlorat sin 
konkurrensfördel. Detta alternativ motsäger till viss del utgångspunkterna i 
denna studie. Huruvida något är effektivt eller ej, beror på en rad olika 
institutionella faktorer, och strukturer kan behållas på grund av alternativa 
värden. Det andra alternativet ligger närmare denna studie. En praktik eller 
standard upplevs som ineffektiv och uppfattas inte längre som ändamålsenlig. 
Dessa standarder kan också kollidera med värderingar och kultur inom en 
organisation. Resultat: organisationen ”förkastar” lösningen. Røvik menar att 
perspektivet integrerar resultat från ny och gammal institutionell teori. Den 
gamla institutionella teorin ser organisationer som komplexa fenomen med 
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särskilda värderingar och specifika möjligheter till att lösa avancerade problem. 
Den nya har istället exempelvis fokuserat på spridning av standarder. Det vill 
säga, komplexa praktiker som bedömts som framgångsrika och sedan har en 
förenklad bild av dessa överförts till andra organisationer. Kombinationen av 
den förenklade praktiken och olika, individuella organisationer med egna 
kulturer och värderingar har ofta inneburit problem. Inom organisationen 

När det gäller interorganisatoriska praktiker bestäms dessa dock inte bara 
utifrån den enskilda organisationen. Läroprocesserna inom organisationen 
färgas av interaktionen med andra. Røvik påpekar också att 
avinstitutionalisering ofta sker hos flera organisationer samtidigt, varför synen 
på avlärning som huvudsaklig förklaring till avinstitutionalisering kan 
ifrågasättas. Røvik förespråkar därför det tredje alternativet, modeperspektivet 
såsom varande dynamiskt och kopplat till social konstruktionism. Grunden är 
krafter mot imitation och differentiering, vilka ger upphov till sammanflätade 
processer. De organisationer som initierar en ändring vill differentiera sig, men 
när andra imiterat detta är fördelen försvunnen och en ny cykel tar sin början. 
Inom branscher utgör till exempel TQM och ISO-certifieringar exempel. När 
något blir omodernt innebär detta även avinstitutionalisering. En faktor som 
driver mot denna process är den sociala logik som innebär strävan efter att vara 
annorlunda. Enligt Røvik består processen även av omtolkning (jfr Blomquist 
1996) och glömska36. Någon avgör dock vad som utgör ett mode. Professioner, 
lobbyingorganisationer med mera är exempel från litteraturen och utan 
acceptans av sådana politiska aspekter är det svårt att se hur endast kognitiva 
uppfattningar om vad som är taget för givet förklarar förändringen (Blomquist 
1996). Det förefaller som om Røviks andra och tredje alternativ inte är 
ömsesidigt uteslutande. Inget förhindrar att imitation och 
differentieringssträvanden orsakar införandet av en ny praktik och avfärdande 
av densamma samtidigt som praktiken inte visar sig fungera.  

Hur dessa resonemang om vad som driver avinstitutionalisering stämmer 
överens med vad som sker efter politiskt initierade åtgärder är mer oklart. 
Institutionsskapande avser uttryckliga och medvetna försök att skapa nya 
institutioner, men även medvetna försök att rasera befintliga institutioner 
förekommer genom politiska åtgärder men även via institutionellt 
entreprenörskap. DiMaggio (1988) talar mycket kortfattat om 
avinstitutionalisering men menar att möjligheten för konkurrerande intressen 

36 Berger och Luckmann (1996) menar att det finns en rad olika sedimenteringar i vårt 
språk som är så etablerade att deras ursprung blivit oviktigt. Därigenom kan de kopplas till 
olika legitimeringar över tiden utan att deras status som objektiverade hotas.  
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och institutioner kan utgöra grund för delegitimerande handlingar som leder till 
avinstitutionalisering. Om en grupp av aktörer missgynnas av en standard kan 
de exempelvis satsa på att skapa eller gynna en annan standard som kanske kan 
konkurrera ut den förstnämnda. Detta ger emellertid begränsad vägledning för 
vad som händer efter exempelvis en avreglering.  

Institutionaliseringsprocesser 

Institutionaliseringsprocesser väckte tidigare begränsat intresse inom nyare 
institutionell teori (Barley och Tolbert 1997; Zucker 1977). Fokus låg istället på 
spridningen av redan befintliga institutioner; hur många organisationer som 
antagit en viss organisationsform, varför, och så vidare. Detta har emellertid 
förändrats till förmån för mer diskussioner om hur institutioner uppkommer. 
Exempelvis skisserar Barley och Tolbert (1997) en modell för 
institutionaliseringsprocesser som bygger på Berger och Luckmann (jfr kapitel 
2). Modellen består av fyra moment. Det första momentet innebär att de 
handlingsmönster (i deras terminologi script) som används i olika kontexter 
kodas eller fylls med institutionella principer genom socialisering, men även 
genom olika reproducerande rutiner. Detta följs av ett moment med ett 
medvetet eller omedvetet iscensättande av script. I det tredje momentet 
antingen replikeras eller förändras script genom agerandet. Slutligen sker 
objektivering och externalisering av interaktionsmönster. Hur väl detta 
stämmer på förändrad branschinteraktion kan ifrågasättas; innebär 
branschinteraktion ett helt nytt interaktionsmönster eller är det en existerande 
form av interaktion som förändras?  

I en likartad diskussion delar Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) 
upp institutionaliseringsfasen i preinstitutionalisering och teoretisering (se figur 
3.1). Preinstitutionaliseringen handlar om hur en ny lösning eller liknande 
uppstår och visar sig fungera. Teoretiseringen handlar om hur denna lösning 
ges legitimitet och paketeras på ett sätt som verkar övertygande. Teoretisering 
antas vara särskilt viktigt i mogna omgivningar eller omgivningar med en 
omfattande och tydlig struktur. Teoretiseringen och kopplingen till legitimitet 
är av särskilt intresse när institutioner betraktas som fragmenterade. Det finns 

beroende på vilken idé som kopplas till praktiken.  
Institutionaliseringen kan ha både oavsiktliga och avsiktliga inslag. 

Förstörelsen av institutioner följs exempelvis av en ambition att bygga nya 
institutioner. Institutionsskapandet beror dock även på hur andra aktörer 
reagerar, menar Beckert (1999)37. Ju mer komplexa situationer som råder, desto 

37 I enlighet med Zucker (1988) är det rimligt att anta det är att organisationer och 
organisatorisk makt som har betydelse för institutionsbyggandet, snarare än enskilda 
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svårare är det att förutse hur andra ska agera och sedan basera sina egna 
strategier därpå för att söka skapa de nya institutionerna. För att detta ska vara 
möjligt krävs dock en förhållandevis stabil omgivning samt att agentskapet 
understöds av de institutionaliserade reglerna för agerande. Oavsett vilken typ 
av aktör som initierar processen kräver institutionalisering och etablering av en 
ny institution stöd från andra aktörer, vilka förstått vad de har att vinna (jfr 
DiMaggio 1988).  

Förändring av interaktionen, förändrad organisation av en bransch eller 
lagändringar kan vara starten på institutionsskapande, men det behöver inte 
vara så. Olika standarder är exempel. Resonemanget innebär också en direkt 
koppling till institutionaliseringsprocesser. Genom att betrakta 
institutionalisering som en process underlättas inkorporerandet av strategiskt 
agerande i ett institutionellt perspektiv eftersom processen öppnar för avsiktligt 
agerande medan resultatet, det institutionaliserade, är taget-för-givet; 

Institutionalization as an outcome places organizational structures and 
practices beyond the reach of interest and politics. By contrast, 
institutionalization as a process is profoundly political and reflects the 
relative power of organized interests and the actors who mobilize around 
them. (DiMaggio 1988: 13) 

Diskussioner om institutionellt entreprenörskap kopplas ofta till 
etablerandet av formella institutioner, men det kan liknas vid organisationers 
kontinuerliga försök att etablera olika normer eller uppfattningar av 
verkligheten som ska leda till ett visst handlande. Möjligheterna till ett direkt 
skapande av institutioner har tidigare kritiserats i detta kapitel då det är omöjligt 
att med säkerhet skapa en status som taget för givet. Inte desto mindre 
förekommer många sådana försök och en del lyckas. Möjligheten att påverka 
vilka frågor som är viktiga och hur de definieras är en annan aspekt av detta, 
vilket över tiden kan påverka de branschspecifika institutionerna. 
Branschorganisationer och olika professionsbaserade organisationer deltar i ett 
aktivt formande av normer för lämplig interaktion inom branschen (jfr Galvin 
2002; Greenwood, Suddaby & Hinings 2002). 

Spridning av praktiker och institutionaliserade idéer

Då denna studie fokuserar på branschomvandling är spridningen mellan 
olika sektorer endast en del av den institutionella förändring som har betydelse 
för interaktionen i branscher. Dock utgör förekomsten av etablerade 
institutioner i omvärlden en viktig källa till förändringstryck inom en bransch.  

individer. Även om individer har stor betydelse för uppkomst av idéer och genomdrivande 
av olika förändringsprojekt, agerar dessa ändå i och med hjälp av en organisatorisk kontext.  
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Spridningen av institutioner kopplas i institutionell teori ofta samman med 
diffusionsteori. Framför allt framhålls tre olika så kallade isomorfiska processer 
som leder till konformitet i praktiker. Den första är grundad i tvång, den andra 
är mimetisk och den tredje är normativ (DiMaggio & Powell 1991)38. De 
isomorfiska processerna grundas i att organisationer strävar efter legitimitet 
(Meyer & Rowan 1977). Christensen och Molin (1995) diskuterar hur Danmark 
påverkades av den internationella institutionella omgivningen vid grundandet 
av det danska röda korset. Denna påverkan var möjlig, eftersom man hade ett 
behov av att framstå som legitima i internationella ögon (se även liknande 
exempel i Mouritzen & Skærbæk 1995). Institutionella förhållanden utanför ett 
land eller en bransch kan alltså fungera som omvandlingstryck; människor 
agerar utifrån denna påverkan via en önskan om erkännande och acceptans. 
Liknande processer kan naturligtvis vara viktiga i förståelsen av 
branschomvandling, där legitimitet i leverantörers, kunder och ägarens ögon 
kan vara synnerligen centralt i ett omvandlingsförlopp.  

Institutioner sprids emellertid inte enbart av en önskan om legitimitet. 
Betydelsen av legitimitetssträvandena har på senare tid mildrats för att erkänna 
att organisationer verkar under normer om rationalitet såväl som legitimitet 
(Sjöstrand 1992; DiMaggio & Powell 1991). Hasselbladh och Kallinikos (2000) 

legitimitetssträvanden som styr institutionell isomorfism. De menar att sådana 
antaganden är rotade i det funktionalistiska paradigmet och med fokus på 
legitimitet och spridning av legitima strukturer. Därigenom bortses från hur 
rationaliseringsprocessen, som är grund för institutionalisering, sker. Mot 
bakgrund av att den institutionella teorin allt mer betonar vikten av 
institutionaliseringsprocessen förflyttas fokus på huruvida något uppfattas som 
legitimt till varför det uppfattas legitimt (Tolbert & Zucker 1999). Den tidigare 
diskuterade teoretiseringen är en viktig del i detta. Dessa resonemang ger mer 
utrymme åt enskilda organisationers och individers intressen i spridningen av 
institutioner än traditionella beskrivningar av isomorfiska processer.  

Liknande uttryck för förekomsten av intressen i spridningen av 
institutioner, samt företeelsen att institutioner förändras under 
spridningsprocessen, har i den svenska organisationsforskningen kopplats till 
begreppet översättning (Callon 1986; se t.ex. Czarniawska & Sevón 1996). Det 
som sprids (eller översätts) är då den idémässiga aspekten av institutioner, 

38 De tvingande processerna kan vara explicita, utifrån myndigheter eller organisationer 
med makt, men också mer implicita. Den mimetiska isomorfismen drivs av osäkerhet. Om 
en organisation förefaller vara framgångsrik eller legitim, kan andra organisationer välja att 
genomföra sina aktiviteter med denna organisation som förebild. De normativa 
processerna har framför allt kopplats till professioner som utvecklas genom utbildning och 
genom nätverk. Kraven på likheter och lika villkor driver fram homogenisering. 
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eftersom det är idéer snarare än praktiker som kan flyttas i tid och rum. Vissa 
idéer översätts, blir objektiverade, översätts till handlingar som när de upprepas 
och stabiliseras i sin tur översätts till en institution. Vilka idéer som väljs beror 
på vad vi söker. Utan att direkt koppla till översättningsbegreppet menar 
Tolbert och Zucker (1996) att en viss lösning kan ha en förkämpe eller flera 
som söker definiera ett problem och en strukturell lösning. Översättning är ett 
sätt att betona den politiska process och de intressen som finns med när 
institutioner sprids. Om allt fler översätter en lokal idé kan den leda till någon 
form av kollektiv handling. Om den lokala idén objektiveras kan idén bli mer 
allmänt känd och slutligen återfinnas på en global nivå. På olika ställen kan idén 
så upptäckas om och om igen. Samtidigt kan även institutioner spridas genom 
praktikerna. Detta kan ske genom att organisationer delar praktik, att individer 
med erfarenhet av en viss praktik byter organisation eller bransch, och så 
vidare.

från diffusion och isomorfism är att idén översätts, eller implementeras, olika 
beroende på det lokala sammanhanget menar Czarniawska och Joerges (1996). 
Sökandet efter lösningar till ett problem styrs både av legitimitetssträvanden 
och av intressen, samtidigt som det är det existerande paradigmet som styr 
letandet. Ett problem som uppstår och som kan lösas inom ramarna för 
existerande modeller leder till att de institutionaliserande processerna stannar 
på en övergripande nivå (i det större systemet) och ett top-down perspektiv blir 
rimligt som förklaring till det som sker. Om istället ett problem inte passar in i 
existerande modeller fungerar inte de existerande institutionella mekanismerna 
för att lösa problemet (Suchman 1995). I sådana fall blir imitation ett alternativ 
och en extern lösning kan implementeras (jfr Sahlin-Andersson 1996). Alla 
externa idéer lyckas inte, eftersom det existerande paradigmet kan förkasta 
idéer som upplevs som hotande. När en lösning är relativt ny och oprövad är 
det framför allt likartade organisationer som hittar liknande lösningar, men i 
objektiveringsstadiet kan även mer heterogena organisationer imitera denna 
lösning. Strukturer som andra prövat upplevs som mindre kostsamma. Det 
samma borde gälla för andra aspekter av organisationer och lösningar som 
företag själva har erfarenhet av, såsom interaktionsmönster. 

Om spridning av en institution, eller institutionaliserade idéer, sker, måste 
den eller de på ett eller annat sätt ”tillämpas” i den lokala kontexten. Denna 
tillämpning kan innebära att olika intressenter försöker använda sig av 
institutionaliserade idéer, men ingen enskild individ kan helt överblicka och 
behärska institutionaliserade idéer. Implementeringsprocessen blir därför både 
medveten och omedveten.  

Det kan vara svårt att särskilja vad som utgör lokala och mer generella 
lösningar på ett problem. Fernler (1996) studerar avregleringen av de 
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kommunala nämndernas struktur från 1992. Ett syfte bakom avregleringen var 
att skapa mångfald genom innovationsrikedom, men resultatet blev i många fall 
likriktning. Fernlers analys visar att det är omöjligt att urskilja vad som är lokalt 
utvecklade varianter och lokala anpassningar av generella normer och vad som 
mer direkt är hämtat från omvärlden genom imitation. Ibland märks det dock 
att något inte är en lokal anpassning eller uppkommet genom lokala idéer, 
nämligen när konsulter tas in. Även utan konsulter skulle dock anpassning till 
samma generella normer kunna ske, bara mer ”osynligt”.  

Det är alltså svårt att betrakta institutioner och institutionellt inflytande 
som något som i absolut homogent skick sprids mellan organisationer och 
mellan branscher. Lokala praktiker integreras med mer generella institutioner i 
en institutionaliseringsprocess som inte är entydig för de inblandade.  

Tryck & trögheter - förändringens kontext 
Dynamik och branschinteraktion ska i denna studie kopplas till den 

institutionella förändringen. Tidigare forskning baserad på empiriska studier 
såväl som rent teoretiska antaganden har lyft fram olika mekanismer och 
företeelser som har betydelse för institutionell förändring. Olika politiska, 
funktionella samt sociala tryck anses påverka utvecklingen mot 
avinstitutionalisering såväl som (re)institutionalisering (Oliver 1992). Det har 
också antagits att graden av institutionalisering har betydelse (Zucker 1988).  

Olika förändringstryck och trögheter mot förändring är alltså av vikt för 
den institutionella förändringen. När det gäller interaktion i branscher kan 
förändringstrycken och trögheterna mot förändring antas vara kopplade till 
olika relationer inom branschen, till sättet att interagera och till olika strukturer. 
Forskning inom institutionell teori har exempelvis framhållit att förekomsten 
av olika maktrelationer, olika aktörers handlingsbenägenhet, förekomsten av 
olika resurser samt konkurrenstryck påverkar institutionell förändring 
(Greenwood & Hinings 1996). Även förekomsten av olika nätverk och 
nätverksrelationer antas ha betydelse för institutionell förändring (Zucker 
1988). Dessa studier har framför allt avsett organisatorisk förändring av olika 
slag, och inte branschinteraktionen.  

Det har påvisats att mer renodlad konkurrens mellan konkurrenter kan 
bidra både till institutionell förändring och till institutionell stabilitet (Jonsson 
2002). Jonsson menar att konkurrens direkt och indirekt påverkar institutionell 
förändring. Den direkta orsaken är när aktörer agerar förutseende genom att 
strategiskt bryta mot institutionella normer, vilket inleder avinstitutionalisering. 
Indirekt kan den etablerade konkurrensen om resurser skärpas och aktörer kan 
anta strategier som syftar till minskade kostnader för dessa resurser, vilket kan 
innebära att de bryter mot institutionella normer. Även den direkta 
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konkurrensen har antagits kunna driva mot ett bevarande av etablerade 
interaktionsmönster (Beckert 1999), men den motsatta uppfattningen finns 
också. Oliver (1991) föreslår exempelvis att renodlad konkurrens minskar 
möjligheten till spridningen av institutionell konformitet. Det är alltså oklart 
hur konkurrens påverkar institutionell förändring och stabilitet. 

En form av uppmärksammade trögheter mot förändring inom branscher, 
och möjligen även för institutionell förändring, är marknadshinder som, med 
grund i ekonomisk teori, både anses vara ett resultat av företags agerande och 
påverka det fortsatta agerandet. Förekomsten av olika inträdes, utträdes- och 
rörlighetsbarriärer inom en bransch påverkar enligt en omfattande litteratur den 
utveckling som branschen genomgår. Dessa barriärer kopplas till en statisk 
utveckling, eftersom företagen enligt den ekonomiska teorin antas sträva efter 
att upprätthålla barriärerna för att nå övervinster (jfr Bain 1956; Barney & 
Ouchi 1986; Shepherd 1997) 39. Marknadshindren är svåra att bortse från när 
det gäller branschomvandling. Dessutom är förekomsten av marknadshinder 
en central del i den ekonomiska teori som närmast genomsyrar gemensamma 
föreställningar inom olika branscher (jfr Callon 1998).  

Organisationernas roll  

Organisationerna inom en bransch bidrar också till tryck och trögheter. 
Exempelvis söker branschorganisationer ge mening i form av 
lägesbeskrivningar både till myndigheter och till branschens företag för att få 
till stånd vad de anser är en gynnsam utveckling (Rindova & Fombrun 1999; jfr 
Olivers 1991 strategi ”manipulering” där en strategi är att påverka värderingar 
och kriterier för bedömning). Dutton (1993) diskuterar hur olika frågor kan 
konstrueras som möjligheter, dock inom organisationer snarare än inom 
branscher. Dutton menar att det är möjligt att påverka vilka frågor som är 
viktiga och hur de definieras, men detta kräver timing, eftersom det är en signal 
mellan nuet, det förflutna och framtiden. Denna formulering av möjligheter 
sker på branschnivå såväl som inom organisationer. Vidare menar Dutton att 

39 Dessa strukturella förhållanden anses utgöra imperfektioner på marknaden genom att de 
tillåter företagen att sätta den perfekta konkurrensens prismekanismer ur spel. Det är 
möjligt om agerandet styrs av andra faktorer än utbud och efterfrågan, vilket innebär att 
olika positioner medför relativa fördelar gentemot andra aktörer. Dock finns det också 
nationalekonomer som framför tveksamhet om omfattningen av den betydelse 
marknadsstrukturen har för agerandet (se exempel i Schmalensee 1988). Den så kallade 
Chicagoskolan ser till exempel inte marknadsmakt och hög koncentration, exempelvis 
orsakad av entrébarriärer, som ett självklart problem. I stället menar de att skalekonomier 
också kan vara av godo (jfr Burke, Genn-Bash & Haines 1988). Som en följd förespråkar 
de inte i lika stor utsträckning marknadsinterventioner för att förändra strukturen och 
beteende inom branschen.  
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inramning av frågor blir viktigare i dynamiska institutionella kontexter, 
eftersom fler frågor och värderingar möts där. I branscher som avregleras och 
EU-integreras möts frågor och värderingar, varför detta skulle kunna innebära 
att dessa branscher representerar dynamiska institutionella kontexter.  

Företag som befinner sig i utkanten av en branschgemenskap beskrivs ofta 
som de troligaste att utmana befintliga institutioner, medan de ledande 
organisationerna söker stabilitet (Kondra & Hinings 1996; jfr Beckert 1999). 
Kondra och Hinings (1998) för en teoretisk diskussion om olika typer av 
organisationer inom ett organisatoriskt fält. Genom processer som driver mot 
konformitet begränsas företagens handlingsutrymme. Den dominerande 
koalitionen är här drivande. Den dominerande koalitionen inte vill skada 
stabiliteten och kan därför anta mimetiska strategier även när den kortsiktigt 
tjänar på att bryta mot institutionerna;  

Isomorphism can be self-serving to the dominant coalition: if all 
organizations ’play by the rules’ everyone gets to keep their jobs, thereby 
providing a strong incentive not to question institutional norms and 
simply take them for granted, further entrenching an institutional 
environment. An economist might consider this tacit collusion. (Kondra 
& Hinings 1998: 749)

Inte heller företag som det går mindre bra för är enligt samma resonemang 
angelägna om att utmana etablerade strukturer genom nya idéer, eftersom även 
dessa företag söker stabilitet (se dock Kraatz & Zajac 1996, som i sin studie av 
”liberal arts colleges” visar att flera organisationer genomgick förändringar som 
skulle kunna betecknas som illegitima).  

Enligt Kondra och Hinings antagande är det alltså företag som kan liknas 
vid avfällingar som troligast trotsar de institutionella normerna. Detta 
antagande stämmer med resultaten av Jonssons (2002) fallstudier. Hans fall 
visar att företag kan ha normbrytande som en, mer eller mindre medveten, 
strategi. Normbrytandet introduceras inte på grund av förluster eller dålig 
utveckling utan för att på lång sikt undvika konkurrensen från de dominerande 
aktörerna. I en annan studie visar Greve (1996) att företag kan trotsa olika 
trögheter på en marknad, exempelvis institutionaliserade normer, om deras 
förebilder finns utanför den aktuella marknaden. De imiterar förebilden och 
introducerar därigenom heterogenitet i interaktionen. Greve studerade dock 
framför allt differentierade marknader. På mer homogena marknader föreslår 
Kondra och Hinings tre typer av åtgärder för de stabilitetssträvande företagen 
att ta till mot eventuella avfällingar; för det första att söka tvinga dem att 
anpassa sig till normerna. För det andra, att imitera dem och för det tredje att 
ignorera dem, medvetet eller omedvetet (Kondra & Hinings 1998). 
Fruktbarheten hos dessa strategier torde bero på branschens kontext och 
övriga pågående förändringar. 
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Leder omfattande omvärldstryck till radikal förändring?  

Politiska åtgärder, eller politiska förändringstryck, problematiserades 
inledningsvis i denna studie. Effekter av politiska tryck har studerats i flera 
sammanhang, även om de flesta institutionella studier på området är 
statsvetenskapliga. En rad sociologiska och företagsekonomiska studier har 
dock ägnats åt reformer inom offentlig sektor och till viss del även 
avregleringar och annan omvandling inom näringslivet. Därtill finns det flera 
institutionella studier som på olika sätt behandlar förändring av organisationer 
och organisatoriska fält. Särskilt i mer teoretiska diskussioner återkommer 
antagandet att omfattande förändringstryck i omgivningen, exempelvis 
politiska, behövs för att åstadkomma radikal förändring. 

En källa till förändring kan vara en upplevd brist på överensstämmelse 
mellan mikro och makronivåer menar Sjöstrand (1992). Hellgren och Melin 
(1993) utgår ifrån att en förutsättning för radikal förändring uppstår genom 
spänning mellan olika delar av den kognitiva kontexten. Greenwood och 
Hinings (1996) poängterar också vikten av omvärldstryck för radikal 
förändring, men menar att radikal förändring kan ske oavsett förekomsten av 
ett omvärldstryck, om det finns konkurrerande eller förändringsinriktade 
värderingsmönster som stöds av maktpositioner i en bransch. 

Tolbert och Zucker (1983) menar att en viss typ av reform spreds 
snabbare när myndigheterna krävde införandet. En studie av Newman (2000) 
hävdar emellertid att detta beror på kontexten. Extrema förändringar av 
organisationer kan vara problematiska om den institutionella omgivningen 
samtidigt förändras radikalt. Denna typ av förändring är vanlig i Östeuropa och 
innebära att organisationerna inte kan lita till den omgivande institutionella 
omgivningen som stöd för hur man kan organisera sig. Därmed litar de till 
gamla rutiner. För mycket förändring kan alltså enligt Newmans teoretiska 
resonemang leda till organisatorisk trögrörlighet. Newman (2000) går ett steg 

inbäddad organisation troligen kommer att uppleva en mer revolutionär 
förändring om de institutionella recepten snabbt förändras. Newman menar, att 
i situationer där den institutionella omgivningen är i gungning, kan inte 
omgivningen erbjuda nya interaktionsmönster eller förebilder som företagen 
kan ta till sig. Hur politiska åtgärder av varierande omfattning i en svensk 
kontext förhåller sig till detta är mer oklart.  

Johnson, Smith och Codlings (2000) teoretiska diskussion av privatisering 
gör en poäng av att politiska åtgärder troligen ger upphov till en period av 
konflikterande institutionell påverkan där det finns parallella mallar (templates) 
för interaktion och organisering. Eftersom en tidigare mall för interaktion 
tenderar att vara institutionaliserad, kommer den inte att försvinna direkt i och 
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med den politiska åtgärden. Det kan alltså konstateras att hur institutionella 
krafter verkar i olika situationer är en komplicerad fråga, där det inte är entydigt 
hur omvärldstryck, exempelvis i form av politiska åtgärder, påverkar 
interaktionen. 

Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 
Utifrån den diskussion som förts kan studiens teoretiska utgångspunkter 

sammanfattas. Inriktningen i teorigenomgången har varit att beskriva ett 
institutionellt perspektiv som kan appliceras på branschomvandling. Därvid 
finns det oklarheter i befintliga teorier som inneburit ett behov av olika 
ställningstaganden. Dessutom är branschomvandling och branschinteraktion 
inte fokus i sociologisk institutionell teori, vilket kräver att det görs vissa 
anpassningar av det teoretiska perspektivet.  

Det institutionella perspektiv som skisserats i kapitlet utgår från 
institutioner som bestående av etablerade, ofta rutiniserade, handlingsmönster 
(praktiker). Handlingsmönstren är kopplade till meningsbetydelser samt till 
regler med tillhörande kontrollsystem. En fullt institutionaliserad institution är 
för-givet-tagen. En del institutioner ger mer tydliga och precisa föreskrifter för 
hur en aktivitet ska utföras eller hur interaktionen ska ske, medan andra är mer 
allmänna. Institutioner får stöd eller motarbetas av andra institutioner som 
bildar den institutionella kontexten. Institutioner kan också vara mer allmänt 
spridda i samhället både nationellt och globalt eller specifika för en viss 
bransch. Kopplingarna mellan samhälleliga institutioner, branschspecifika 
institutioner och politiska åtgärder med implikationer för hur det institutionella 
inflytandet påverkar branschinteraktion har dock beskrivits i mindre 
utsträckning. När kopplingar gjorts har det framför allt handlat om ett visst 
begränsat område, exempelvis innovationskraft och åtgärder för att stimulera 
innovationskraften i ett land. Institutionella logiker lyfts fram som ett begrepp 
eller verktyg för att beskriva hur olika institutioner kopplas till 
branschinteraktionen.  

Ett ställningstagande som gjorts är att betrakta institutioner som 
potentiellt fragmentariska och därtill delvis konflikterande. I varje situation kan 
det finnas institutioner som är konflikterande och/eller ömsesidigt beroende. 
En institution som är väl spridd översätts inte på samma sätt på alla platser där 
den tillämpas. Snarast sker en blandning mellan olika interaktionsmönster och 
institutionella logiker som är generella respektive specifika för en viss situation. 
Företag kan till viss del agera strategiskt relativt existerande institutioner, men 
möjligheterna till agerande är aldrig helt fritt från den rådande institutionella 
omgivningen. Detta är dock mindre utvecklat i tidigare forskning och den 
befintliga forskningen har framför allt inriktats på enskilda institutioner. Det 
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förefaller emellertid mindre rimligt att studera förändring till följd av politiskt 
initierade åtgärder som något som endast rör en institution.  

Konkurrens och samarbete har lyfts fram som två viktiga sätt att 
interagera, vilka också kopplas till olika institutioner. Konkurrens och 
samarbete är emellertid inte statiska storheter utan såväl konkurrensens som 
samarbetets form kan variera, både över tiden och för olika processer och 
marknader. Konkurrensen kan till exempel beskrivas utifrån sättet att 
konkurrera samt konkurrensens intensitet och omfattning. Samarbete beskrevs 
utifrån samarbetssätt, djup och omfattning. Konkurrensens och samarbetets 
roll för institutionell förändring har belysts i mindre omfattning, men 
uppfattningar om konkurrens och samarbete bildar i olika sammanhang 
interaktionslogiker genom sin koppling till normer för interaktion eller till 
institutioner. 

Institutionell förändring är en mångfacetterad företeelse och beskrivs som 
en blandning av olika processer; kontinuerlig reinstitutionalisering av vissa 
interaktionsmönster och avinstitutionalisering av andra interaktionsmönster 
samt institutionalisering och spridning av institutioner. I det fortsatta är det 
dock branschinteraktionens betydelse för institutionella förändringen i 
branscher utsatta för politiskt initierade åtgärder som ska behandlas.  
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4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Studiens syfte innebär att branschinteraktionens betydelse för institutionell 
förändring ska studeras för att bidra med kunskap om branschomvandling. I 
kapitel två konstaterades att studien ska genomföras som en fallstudie med en 
teorigenererande ambition, samt att angreppssättet närmast kan beskrivas som 
en iterativ process (Orton 1997). Dessa utgångspunkter leder vidare till frågor 
om metodval för att studera interaktionen och den institutionella förändringen. 
Kapitlet inleds därför med en diskussion om metodval och strategi för den 
empiriska studien. Därefter beskrivs urvalsprocessen, vilken skett över tiden i 
enlighet med den iterativa ansatsen. Processen med datainsamling varvad med 
analyser, fallbeskrivningar och nya teoretiska utgångspunkter redovisas.  

Studera interaktion och institutionell förändring i 
branscher över tiden

Studien förutsätter existensen av institutioner och gemensamma 
föreställningar som uppstår och eller tillämpas på branschnivå. Det kan röra sig 
om allt från vilka företagsledare anser sig samarbeta eller konkurrera med och 
normer för interaktion till hur lagar och regler tolkas och tillämpas. Framför allt 
innebär dock syftet att det är relationen mellan interaktion och institutioner 
som är av intresse. Det vill säga, det är inte förändringen av enskilda 
institutioner som ska studeras. I teorikapitlet beskrevs istället institutioner som 
strukturella stöd för interaktion och det är denna funktion som avgör vilka 
institutioner som är av intresse.  

Studier av branscher, den interaktion som sker i branscher samt 
institutionell förändring framstår på ett plan inte olikt studiet av olika samhällen 
eller andra kulturer såsom organisationer. Mycket forskning som handlar om 
att avtäcka gemensamma föreställningar och interaktion sker i form av 
etnografiska studier. De antaganden och ambitioner som Rosen lyfter fram när 
han talar om organisatorisk etnografi och om interaktionens relation till den 
rådande organisationskulturen stämmer också väl in på denna studie; 

Because corporate culture is a concept about meaning and its 
construction, about ideas, values, beliefs and assumptions, it might 
reasonably be studied from a social constructionist, interpretivist 
perspective, from a perspective exploring how the shared meaning system 
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of the members of any particular organization is created and recreated in 
relationship to the social processes of organization. (Rosen 1991: 6) 

De meningsbetydelser som nämns i citatet, agerandet samt om- och 
återskapandet av den internaliserade - och därmed ofta omedvetna - kulturen 
kan likställas med de institutioner och den interaktion som samspelar i 
branscher (jfr Abolafia 1998).  

Kulturer studeras i etnografisk forskning främst genom observation vilket 
anses vara lämpligast för att nå förståelse för kulturerna. Observation som 
metod skulle ha kunnat bidra med en god förståelse av branschens ”kulturella 
yttringar” och hur interaktionen, praktikerna, ser ut. Branschers kultur är dock 
problematiska att studera jämfört med enskilda organisationers kultur 
(framhävd av Rosen) eller speciella subkulturer. Branscher är vanligen 
geografiskt spridda och kan inte studeras på en enda ort vilket försvårar 
observationer. Vidare handlar denna studie om förändring, exempelvis efter en 
avreglering. Sådana förändringar måste iakttas över tiden, ofta flera år, eftersom 
det dels är processer som påverkas av successiva lagändringar etcetera, dels är 
en anpassning av branschinteraktionen och institutionerna över tiden som sker. 
Detta försvårar ytterligare möjligheterna till observation. Det var alltså svårt 
med intensiva observationsstudier över tid på geografiskt spridda platser40.

Istället för observation vändes intresset mot andra möjliga metoder för att 
studera branschinteraktion och institutionell förändring, nämligen intervjuer 
och olika former av existerande skriftligt material. Tillvägagångssättet kan 
relateras till Abolafia (1998) som diskuterar tre studier där olika metoder, såsom 
intervjuer och dokument, används för att studera branschen som en kultur och 
där branschens formering är ett viktigt tema. Kombinationer av intervjuer och 
dokument har även använts för att studera branscher kopplat till studier av 
strategi och strategisk ledning i enskilda organisationer och/eller nätverk (se 
t.ex. Pettigrew, Ferlie & McKee 1992; Åkesson 1997). Helgesson (1999) 
studerar med ett sociologiskt perspektiv retrospektivt framväxten av ett 
”naturligt monopol” enbart via sekundärdata.

En blandning av intervjuer och dokumentstudier föreföll alltså vara ett 
rimligt metodval. Vidare ansåg jag att blandning en av intervjuer och olika 
sekundärdata för det första kunna uppfylla olika kriterier på processtudier; att 
fokusera på händelser, flera nivåer (eller arenor), tidsaspekten, kontext och flera 
perspektiv (Langley 1999). Dessutom föreföll denna kombination vara rimlig 
och praktiskt genomförbar. En fråga som uppstod gällde huruvida en tillräcklig 
närhet till konstruerandet i branschen skulle uppnås, eftersom närhet är av vikt 

40 Liknande resonemang förs av Czarniawska (1998) som bland annat pekar på problematik 
med observation i organisationsteoretiska studier. Problemen har att göra med tid, 
möjligheten att delta, rymd, och möjligheten att vara osynlig eller obemärkt. 
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för att förstå kulturer (jfr Rosen 1991)41. Frågan besvarades med 
ställningstagandet att målet med den empiriska studien inte är närhet i sig. 
Istället är det att konstruera en rimlig bild av interaktionen och de 
gemensamma föreställningarna och den institutionella förändringen samt den 
processuella utvecklingen framträder, utifrån såväl aktörerna ”på fältet”, som 
för forskaren och forskarsamhället. 

Det iterativa angreppssättet i praktiken
Den strategi som valdes för datainsamling och databearbetning var att 

betrakta det material som skapas som berättelser om branschen med olika 
syften, oavsett om berättelserna kom från intervjuer eller olika dokument. 
Intervjuerna användes bland annat för att få intervjupersonernas beskrivningar 
och tolkningar av organiseringen och av olika omvandlingsprocesser och för att 

av intervjuer och sekundärkällor användes för att lyfta fram olika tidsperioder 
och vad som ansågs viktigt och ”sant” i olika skeden. Där hade användning av 
dokument två fördelar; de förändras inte över tiden och de är rika källor som 
ger kontext till händelser vid olika tidpunkter (jfr Lincoln & Guba 1985). 

Det praktiska tillvägagångssättet för att inhämta olika berättelser utgick, i 
enlighet med Silverman (1993), från vad som bäst fångar det studerade 
fenomenet och samtidigt är i linje med studiens utgångspunkter. Processen för 
den empiriska studien var iterativ, i enlighet med angreppssättet. I tabell 4.1 
illustreras hur teoretisk inläsning och analytisk bearbetning skett parallellt med 
den empiriska studien. Arbetet delas in i fyra faser, vilka först kommer att 
beskrivas främst med avseende på urvalen i den empiriska studien. I senare 
avsnitt behandlas det teoretiska och analytiska arbetet. Varje steg formades 
efterhand, utifrån den information som söktes och utifrån de resultat som 
nåtts. Dessa resultat var både empiriskt och teoretiskt drivna; empiriska 
paradoxer och intressanta händelser har styrt datainsamlingen, likväl som allt 
mer specificerade teoretiska infallsvinklar. 

41 Schein (1992) diskuterar organisationers kultur och menar att det finns en grundläggande 
kultur som är svårt att iaktta. Möjligheten till att iaktta kulturen ökar dock när värderingar 
uttalas och när människor agerar. Vidare finns kulturen uttryckt i olika fysiska föremål och 
institutioner. Dessa olika uttryck för kulturen kan kallas artefakter. Artefakter är alltså det 
tydligaste uttrycket för den grundläggande kulturen.  
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Tabell 4.1 Den iterativa processen  

Faser Teoretiska 
utgångspunkter 

Empiriskt arbete Analytisk/teoretisk 
utveckling

Fas 1 
Hösten
1997 till 
våren
1998

Teorier om 
konkurrens,

ekonomiska och 
sociala strukturer 

Förstudie av 
branscher. 

Fokusering av relationer 
(m.a.p. konkurrens & 
samarbete), skillnader 
mellan aktiviteter samt 

förändrade institutionella 
förhållanden.

Fas 2 
Våren
1998 till 
våren
1999

Utveckling av ett 
bredare teoretiskt 

perspektiv,
institutionell teori, 

inter-organisatoriska 
relationer, 

koordinering och 
organisering 

Val av branschfall 1 
och 2. Djupstudie 

av ett företag i 
respektive bransch, 

fokus på 
relationer/konstella

tioner

Fokusering av intressanta 
teman: (system)beroenden 
och förhandlingar, ånyo 

skillnader mellan 
aktiviteter, mer 

branschspecifika 
institutioner & normer 

Fas 3
Hösten
1999 – 
hösten
2000

Institutionell teori allt 
viktigare med 

avseende på dess 
möjliga förklaring av 

för-givet-tagna sätt att 
interagera samt 

normer

Bredare studie av 
branschen.
Preliminära 

fallbeskrivningar 

Initial begreppsutveckling 
från empiriska teman, ex. 

vis rörande 
mönsterbrytande och 
mönsterbekräftande 

interaktion

Fas 4 
Våren
2001-
Hösten
2003

Slutligt fokus på 
institutionell teori. 
Kompletterande 
litteraturinläsning 
bland annat om 
institutionella

förändringsprocesser 

Återkoppling till 
respondenter.

Slutlig strukturering 
av fall 

Intensiv analys. 
Mönsteranalys och 
begreppsutveckling 

kopplar till inläsningen av 
institutionella

förändringsprocesser, 
men även till ekonomiska 

och sociala strukturer 

Urvalsprocessen
I detta avsnitt diskuteras den iterativa processen utifrån de olika 

huvudfaserna i datainsamlingen med avseende på därtill hörande urval samt de 
överväganden som styrt urvalen. I samband med kvalitativa, teorigenererande 
studier talas det mycket ofta om avsiktliga urval (se t.ex. Lincoln & Guba 1985). 
Det som väljs kan variera och vara allt från en viss miljö, ett företag eller en 
avdelning till olika individer, bara det representerar det studerade fenomenet. I 
dessa sammanhang brukar datainsamlingen kopplas till den analytiska 
framväxten av begrepp, mönster mellan begrepp och en färdig teori på ett strikt 
metodmässigt sätt, såsom hos Glaser och Strauss (1967) och Lincoln och Guba 
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(1985). Vidare används sekventiella urval för att få maximal variation i den 
analytiska jämförelsen, kontinuerlig anpassning av urvalet och urvalet fortsätter 
till dess någon form av överflödighet uppnås (Lincoln & Guba 1985).  

Det finns flera invändningar mot denna typ av förfarande. Ett argument är 

likheter och olikheter kan vara svåra att välja efter hand. En strikt efterlevnad 
skulle medföra ett svårbemästrat forskningsprojekt. I en processtudie är det 
som studeras hela tiden i förändring och under omtolkning. Ytterligare ett 
möjligt problem är att vad som anses maximalt i ett skede kan framstå helt 
annorlunda i retrospekt. Trots detta var urvalen främst sekventiella även i 
denna studie. Detta gäller så väl val av fall (dvs. branscher) som urval av företag 
och organisationer inom fallen. Urvalen har både styrts av utvecklingen inom 
branscherna och av vad som framstått som viktigt i dessa fall samt av den 
parallella teoretiska utvecklingen. Samma principer har styrt vad som ska 
studeras fortsättningsvis och vilka varianter på datainsamlingsmetoder som ska 
användas och i vilken utsträckning (Orton 1997; Guba & Lincoln 1985). 

Däremot går det inte att säga att det rört sig om någon teoretisk 
maximeringsprincip, eftersom begreppsutvecklingen varit tentativ under hela 
processen. De sekventiella urvalen har istället givit flexibilitet och möjlighet att 
göra rimlighetsbedömningar, både empiriskt och teoretiskt, som styrt 
utvecklingen. Hur tydligt framträder olika historier eller berättelser empiriskt?  

Urval av branscher
Studien utgörs av fallstudier av den svenska mejeribranschen och den 

svenska bryggeribranschen. Flera svenska livsmedelsbranscher42 genomgick 
1991 avregleringar av varierande omfattning som en följd av omläggningen av 
jordbrukspolitiken. Dessutom skedde nya omregleringar i samband med EU-
medlemskapet. Livsmedelsbranscher framstod som intressanta i en studie av 
omvandling, dynamik, samarbete och konkurrens, eftersom en del av dessa 
branscher stått i centrum för diskussioner om bristande konkurrens (se t.ex. 
SOU 1990:25). Branscherna gav möjlighet att studera en politiskt initierad 
förändring och hur interaktionen och branschens institutioner återskapas och 
omskapats därefter. Förekomsten av viktiga politiska beslut samt dessutom en 
rad fusioner, innebär att det fanns händelser att utgå ifrån, händelser som det 
var rimligt att anta att det fanns historier att berätta om. Därigenom 
underlättades möjligheten att hitta utgångspunkter för datainsamlingen.  

42 Benämningen livsmedelsbranscher används här för att poängtera att det rör sig om ett 
antal skilda branscher som utgör livsmedelsindustrin (snarare än livsmedelsbranschen). 
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Valet av livsmedelsbranscher snarare än andra branscher som också 
avreglerades samt påverkades av EU-integrationen hade flera orsaker. En 
förstudie (se mer under avsnittet om förstudien, fas 1) genomfördes under 
1997, initierad av en utvärdering av förvärvslagen43. Utvärderingen omfattade 
på förhand tre branscher, mejeribranschen, frukt- och gröntgrossister samt 
färgbranschen. Bryggeribranschen (ej med i den slutliga rapporten) samt 
liningbranschen utgjorde också del i förstudien. I denna förstudie konstaterades 
att de politiska trycken på livsmedelsbranscherna var störst. Företagsledarna i 
dessa branscher beskrev sina verksamheter som mer påverkade av EU än 
företagsledarna i de andra två branscherna.  

I början av fas 2 valdes mejeribranschen som det första fallet. Mitt val 
baserades på den stora omställningen från samarbetsorientering till konkurrens 
i samband med avregleringen samt de i övrigt genomgripande förändringarna, 
där branschens sätt att fungera till stor del skulle ändras. Det fanns i och med 
de tidigare regleringarna en speciell institutionell omgivning, som var möjlig att 
studera även retrospektivt, eftersom den dels satt många spår, dels var väl 
dokumenterad. Avsikten var att komplettera med ytterligare fall för att få en 
bredare belysning av problemställningen. Inledningsvis övervägdes branscher 
både utanför och inom livsmedelssektorn. Avgörande för att göra ytterligare 
urval bland livsmedelsbranscher var att dessa har en gemensam historik och 
vissa gemensamma betingelser vad gäller kundstruktur och produktions- samt 
distributionsvillkor. Vidare finns liknande institutionella omgivningar. Dessa 
likheter antogs underlätta förståelsen av branscherna och även möjliggöra 
jämförelser mellan fallen. Likheterna kan begränsa möjligheterna till 
jämförelser, men jag ansåg dem viktiga för att kunna få rimliga referenspunkter 
och jämförbara tolkningar i två fall. 

Bryggeribranschen valdes som komplement till mejeribranschen. Båda 
branscherna har en historia av stark reglering och båda hade vid den studerade 
periodens början branschorganisationer med starkt direkt eller indirekt 
inflytande över vissa operativa aktiviteter. Det senare kan uttryckas som att 
båda branscherna har en relativt stark samarbetsorientering för vissa aktiviteter. 
Bryggeribranschen befanns också bidra med olikheter som kunde befrämja 
studien. Där mejeribranschen genomgick en mycket omfattande avreglering 
och även påverkades av EU-medlemskapet, var det framför allt EU-
medlemskapet som påverkade bryggeribranschen. Bryggeribranschen 
avreglerades inte på grund av att myndigheterna beslutat att det var önskvärt, 
utan för att det var ett krav för EU-medlemskap. Det är svårt att hävda att det 
fanns en politisk ambition till byte av institutionell kontext när stora delar av 

43 Resultaten från utvärderingen finns beskrivna i Bengtsson, Eriksson & Söderholm 
(1998), även publicerad som bilaga till SOU 1998:98.  
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den tidigare alkoholpolitiken behölls. Förändringarna kunde därför antas vara 
mer respektive mindre omfattande i de båda branscherna, vilket skulle ge 
möjlighet att studera olika institutionella förändringsprocesser. Mejeribranschen 
var dessutom i mycket större utsträckning uppbyggd kring olika karteller och 
en kollektiv gemenskap, medan samarbetet i bryggeribranschen var kopplat till 
emballagesystemen och lobbying. Genom förstudien blev det tydligt att 
konkurrens tidigare var vanligt i bryggeribranschen, men inte återfanns i någon 
större utsträckning i mejeribranschen.  

Det fanns andra möjliga livsmedelsbranscher att studera. Exempelvis hade 
bageribranschen, frukt- och grönt, slakteribranschen, konfektyrbranschen med 
flera exempel kunnat utgöra alternativ eller ytterligare fall. Valet av 
bryggeribranschen snarare än någon annan bransch berodde på den reglerade 
kontextens särkaraktär. Regleringarna i bryggeribranschen har bland annat 
syftat till att begränsa alkoholbruket samt haft skattepolitiska överväganden, 
vilket särskiljer bryggeribranschen från andra livsmedelsbranscher. Att inget 
ytterligare fall valdes berodde på att studien blev så pass omfattande redan när 
två fall valts. Fortsatta, kompletterande val av branscher sköts på framtiden och 
efter ungefär halva studien fattades beslutet att två fall var fullt tillräckligt för 
att belysa studiens problemområde.  

Genom valet av branscher gjordes också en tentativ definition av vad som 
konstituerade branscherna, vilket var den inledande utgångspunkten för de 
empiriska studierna. I båda branscherna fanns, i synnerhet inledningsvis, en 
relativt stabil uppfattning om vad som utgjorde respektive bransch eller fält, 
både utifrån de centrala aktörerna, konkurrenterna, deras branschorganisationer 
och från politiker, konsumenter, leverantörer med flera44. Till mejeribranschen 
räknades svenska mejeriföretag, det vill säga kooperativa företag med 
vidareförädling av råvara till allt eller något av konsumtionsmjölkprodukter, ost, 
smör eller mjölkpulver. De mycket små gårdsmejerier som kan finnas 
inkluderas inte. Vissa konkurrenter fanns i form av utländska företag, men de 
räknades inledningsvis inte till branschen (däremot hade de enligt synen på 
bransch i denna studie en påverkan på definitionen av branschen).  

I bryggeribranschen var det också nationellt verksamma företag, företag 
med produktion i Sverige, som stod i centrum för sina egna och övriga aktörers 
definition av branschen. Det är tvetydigt huruvida läskedrycker samt vatten och 
olika stilldrinks ingår i bryggeribranschen eller ej. Tolkningen var initialt att 
läsk- och ölproducenter bildade en gemensam bransch. Inom ramen för den 
empiriska studien sker dock vissa förändringar av branschavgränsningarna som 
en del av omvandlingen när fältet utvecklades (fragmenterades).  

44 Inledningsvis baserades branschavgränsningen på en a priori definition av vad som utgör 
en bransch, ett ställningstagande som övergavs under studiens gång. 
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Inledningsvis definierades branscherna som endast bestående av 
konkurrerande företag, vilka senare kom att ses som de centrala företagen i 
fältet. Det är också dessa aktörer som står för den huvudsakliga konkurrensen 
och samarbetet i branschen. Detta utgör en första, snäv, population. En andra 
population utgör leverantörer, kunder, politiska aktörer med flera som 
kontinuerligt deltar i och definierar branschen. Vid studiens början sågs dessa 
som en viktig del av branschens kontext, men blev senare en del av 
branschdefinitionen. Även i senare skeden sågs de konkurrerande företagen 
som de bästa källorna för att belysa branschinteraktionen och 
branschomvandlingen. Intervjuer har därför huvudsakligen genomförts med 
företag inom ramen för den första populationen, medan olika dokument och 
skrifter samlats även från den vidare gruppen.  

Principer för urval av intervjupersoner 
Vilka individer som intervjuades i de olika stegen varierade mellan företag. 

Huvudprincipen var att intervjua personer med ett ledningsperspektiv. Det är 
vanligen ledningens tolkning av olika händelser och ledningens beslut som 
bestämmer interaktionen (jfr Hellgren & Löwstedt 1998). Exempelvis är det på 
lednings- eller ägarnivå som beslut om fusioner, nya strategier och relationer 
tas. Detta betyder att viktiga interaktioner visserligen kan initieras på andra 
nivåer, men ledningsnivån lägger ramarna för interaktionen som sedan kan 
modifieras. Dessutom är det framför allt på ledningsnivå som interaktionen 
binds samman till olika berättelser. Det är med detta perspektiv som 
pressmeddelanden skrivs, tidningsintervjuer genomförs, med mera. Det kan 
givetvis finnas andra berättelser ur andra perspektiv som kan skapa förståelse 
för organisationen (jfr Boje 1995). För förståelsen av branschomvandling 
bedöms ändå ledningsperspektivet vara det mest centrala och det som bör 
prioriteras för att inte få oöverskådlig komplexitet. Även på ledningsnivå 
framkommer dock skilda perspektiv både i intervjuer och i olika dokument. 
Vidare har personer på olika ledningsnivåer ibland intervjuats för att nå de som 
hade bäst kunskap om en viktig aktivitet och därmed har praktiken i företaget 
belysts något närmare.45

Ett annat kriterium var att intervjua företagsrepresentanter och andra 
personer med en relativt lång historia inom respektive organisation. 
Anledningen till detta var att få initierade processbeskrivningar. I 
mejeribranschen hade alla respondenter arbetat inom branschen under hela 
eller större delen av 1990-talet med ett undantag. (De personer som tillhör 

45 Ibland har respondenter hänvisat till andra för kortare information om hur något 
organiserats etcetera eller själva tagit kontakt med andra i företaget för att kunna besvara 
vissa frågor. 
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samarbetspartners är ej medräknade). Situationen var något annorlunda i 
bryggeribranschen där fler personer med kortare tid på företagen intervjuades. 
Orsaken var framför allt personalomsättning, exempelvis i samband med 
fusioner. I de fall där det varit svårt att på förhand få information om vilka som 
arbetar på företaget eller deras anställningstid har kontakt tagits med vd.  

Respondenterna gav i flera fall tips om lämpliga personer att intervjua på 
branschorganisationerna för att utveckla de områden som berörts. En 
fullständig sammanställning över vilka som intervjuats finns i bilaga 1.  

Fas 1 - Förstudie 
Den inledande studien av de båda branscherna genomfördes 1997-1998 

(tillsammans med ytterligare 3 branscher, som framgår av den tidigare 
redogörelsen. Dessa branscher behandlas dock inte ytterligare här). Syften var 
framför allt kartläggning av de båda branscherna med fokus på hur 
konkurrensförhållandena utvecklats. Den datainsamling som genomfördes var 
avsiktligt bred för att senare kunna identifiera en mer precis forskningsfråga.  

Mejeribranschen 

Företrädare för mejeriföretagen Gefleorten, Arla, Milko samt 
Norrmejerier intervjuades i denna omgång. Urvalet baserades på en önskan att 
få en uppfattning om interaktionen i branschen och hur denna förändrats efter 
avregleringen. Därför valdes tre aktörer av olika storlek som geografiskt 
gränsade till varandra, eftersom branschen karakteriserats av områdesindelning. 
Företagen täckte dessutom befolkningstäta och därmed för konkurrens 
intressanta marknader. Norrmejerier valdes som referenspunkt eftersom 
företaget geografiskt inte gränsade till de andra företagen samt täckte en 
geografiskt mycket spridd yta. Samtliga intervjupersoner var endera 
marknadschefer eller vd:ar och valda för att med ett strategiskt perspektiv 
belysa marknadsinteraktionen. Här tillkom också en rad olika typer av 
sekundärdata såsom utredningar, akter till marknadsdomstolens beslut (MD 
1991:21) i ärendet om fusionen mellan Arla och Gefleorten, årsredovisningar 
och tidningsartiklar, omfattande alla svenska mejeriföretag.  

Resultatet av datainsamlingen i mejeribranschen användes också som ett 
led i en utvärdering av förvärvslagen. Denna utvärdering genomfördes bland 
annat genom att granska fusionen och sedermera fissionen mellan Arla och 
Gefleorten. Analysen spände även över mer allmänna förhållanden inom 
branschen och inte bara effekter av denna uppbrutna fusion. Resultaten visade 
att effekterna av fissionen var svåra att särskilja från avregleringen och den 
följande EU-integrationen samt att avregleringen inneburit ett skifte från en 
starkt samarbetsorienterad bransch till en mer konkurrensutsatt sådan, men 
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med samarbete som en fortsatt viktig fråga att hantera i upplösande av karteller 
etcetera. Detta väckte frågor om förloppet i olika omvandlingsprocesser och 
hur organiseringen av olika aktiviteter hänger samman med de mer 
övergripande omvandlingsprocesserna samt hur interaktionen påverkar 
förloppet. Just skillnader i interaktionen mellan olika aktiviteter pekade på hur 
praktiker kunde leva kvar över tiden. Den samarbetsorientering som skulle 
brytas i en väl institutionaliserad bransch i kombination med den omfattande 
avregleringen gav anledning att fortsatt studera branschen.  

Bryggeribranschen 

Den inledande datainsamlingen i bryggeribranschen genomfördes som ett 
av två kompletterande fall till de tre fall som ingick i utvärderingen av 
konkurrenslagen. Datainsamlingen utgick ifrån tidigare genomförda studier av 
branschen med tillgång till tidigare intervjuer46 och empirinära 
branschbeskrivningar47 varför insamlingen inriktades på sådant material samt 
olika typer av sekundärdata. Fokus låg inledningsvis på de institutionella 
betingelserna inom branschen, den ökande andelen mindre bryggerier som 
uppträdde vid mitten av 1990-talet, samt allianserna mellan internationella 
företag, såsom Coca-Cola och Pepsi, och svenska läskföretag. Samtidigt 
återfanns även i dessa beskrivningar en samarbetsorientering via de 
gemensamma retursystemen, vilket åter antydde vikten av skillnader i 
organiseringen av aktiviteter för att förstå interaktionen. 

Fas 2 - Studier av enskilda företag 

Resultat av förstudien – mot fas 2 

En analys baserad på utvärderingen presenterades i Bengtsson och 
Eriksson (1998) och utgör en ytterligare bearbetning av förstudien. Det var 
också utifrån denna analys som den tentativa forskningsfrågan och syftet 
formulerades i en forskningsansökan och därefter en avhandlingsplan för att 
under projektets gång justeras mot ökad inriktning på branschinteraktionen och 
den institutionella förändringen. Med ”förstudien” avses såväl utredningen som 
denna analys. Förstudien visade att organiseringen av aktiviteter var viktig för 
att förstå omvandlingsprocesserna inom branscherna. Likaså var interaktionens 
variation viktig, i form av konkurrens och samarbete för olika aktiviteter. 

Under bearbetningen av förstudien fastslogs vilka perioder som skulle 
studeras för mejeribranschen, framför allt med avseende på startpunkt. Inom 
mejeribranschen valdes perioden efter beslutet om avreglering eftersom 

46 De Pestel, Scheirsen, Vandeweghe, & Verbeke (1996). 
47 Baldwin & Dareblom (1998). 
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avregleringen satte igång en omfattande förändring i branschen med effekter 
för många aktiviteter. När startpunkten, 1990, var vald gällde det att hitta en 
motsvarande slutpunkt. Vid denna tidpunkt beräknades det empiriska arbetet 
avslutas någon gång 1999-2000. Därför valdes år 2000 som preliminär 
slutperiod, med möjlighet att justera beroende på vad som skedde i 
branscherna. Efterhand har detta fastställts till att utvecklingen under decenniet 
följts. Det slutliga valet av tidsperiodens längd beror på att just denna period 
möjliggör att skeendet efter avregleringen och EU-medlemskapet kan följas. 
Studien avslutas när företagsstrukturerna börjar bli nordiska och vad som kan 
betecknas som en annan era inleds. Under perioden sker en förändring i synen 
på branschen och en viss förändring i interaktionen.  

Organiseringen av aktiviteter inom enskilda företag 

Förstudiens resultat satte fokus på organiseringen av aktiviteter. I nästa 
steg var det därför naturligt att försöka se mer av hur olika aktiviteter 
organiserades inom branschen. Den metod som valdes var att närmare studera 
ett företag i respektive bransch för att få en förståelse för olika aktiviteter samt 
att identifiera några för branschen viktiga aktiviteter. De urvalskriterier som 
ställdes upp var att företagen skulle vara av varierande storlek, men de borde 
inte vara bland de extremt små företagen inom varje bransch, eftersom en 
varierad produktion var att föredra. Produktionsinriktningens variation gav en 
viss komplexitet och belyste sambandet mellan produktion av olika produkter 
med olika typer av emballage, vilket har betydelser både i kundkontakter och 
för förekomsten av stordriftsfördelar. Dessutom söktes företag där det fanns 
engagemang i en rad olika aktiviteter, även utvecklingsaktiviteter. 

Förfaringssättet med fokus på ett enskilt företag skulle kunna innebära att 
detta företag och för företaget speciella villkor tillmäts stor betydelse. 
Emellertid har fördelarna med en djupare förståelse ansetts överväga. Valet av 
företag i fas 2 innebär troligen att några aktiviteter studerats djupare än vad de 
skulle ha gjort om ett annat företag valts, där eventuellt någon annan aktivitet 
stod i fokus. Då aktiviteten i nästa fas lyfts upp på branschnivån är det ändå 
branschutvecklingen som belysts. Eftersom alla aktiviteter i branschen aldrig 
kan beskrivas lika ingående har detta inte setts som ett problem, det viktiga är 
att aktiviteterna belysts från flera perspektiv, inte hur de först 
uppmärksammades. 

Inom mejeribranschen valdes Skånemejerier. Företaget uppfyllde 
kriterierna och hade samtidigt inte deltagit i förstudien, vilket också fördjupade 
intresset för att studera just detta företag. Ett alternativ var dåvarande NNP 
som inte heller ingått i förstudien. Först genomfördes en introducerande 
intervju på företaget och därefter ytterligare fyra intervjuer, varav tre med 
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chefer för olika funktioner inom företaget och en med vd:n för 
samarbetspartnern Probi. De fyra sistnämnda intervjupersonerna valdes 
eftersom de hade insikt om aktiviteter som utifrån förstudien samt den första 
intervjun på företaget befanns särskilt intressanta. Studien av Skånemejerier 
innebar vidgade perspektiv på behovet av produktutveckling och vad det 
inneburit för branschen samt av de komplicerade processerna med stora inslag 
av förhandling i att lansera nya produkter. Geografisk belägenhet som grund 
för både möjligheter och problem framträdde också som viktigt.  

Det bryggeriföretag som valdes ut blev det dåvarande Zeunerts bryggeri i 
Sollefteå. Företaget uppfyllde väl de uppställda kriterierna och var inblandande 
i många av de aktiviteter och trender som vid tidpunkten föreföll centrala i 
branschen. Detta gällde exempelvis alternativa emballage och emballagesystem, 
miljöfrågor och framväxten av nya bryggeriföretag. Företagets försök att 
använda alternativa lösningar på flera olika områden bidrog till en förståelse av 
branschen på ett sätt som troligen inte framkommit på samma vis om ett mer 
traditionellt företag valts. En nackdel med valet var emellertid att företaget 
primärt verkade på den norrländska marknaden, vilket riskerade att i detta 
skede begränsa förståelsen av branschen som helhet. Inget i den fortsatta 
studien har emellertid tytt på en sådan effekt. Istället gav förståelsen för de 
regionala skillnaderna i marknad en viktig input. En ytterligare orsak till valet av 
Zeunerts var att det där fanns en tidigare kontakt vilket underlättade accessen.  

Denna intervjuserie skilde sig något från intervjuerna i mejeribranschen 
och ägde rum över lite längre tid. Först intervjuades en person med en central 
position inom företaget för att ge överblick över företaget såväl som 
branschen. Därefter intervjuades en delägare samt en dito, som tillika var 
leverantör. Även här var motiven deras kunskap inom speciella områden, 
främst emballagehantering samt lobbying och arbetet inom 
branschorganisationen. Parallellt genomfördes även tre intervjuer med 
representanter för branschorganisationen Svenska Bryggareföreningen för att 
bättre förstå utvecklingen och interaktionen inom branschen. Just betydelsen 
av gemensamma system var ett viktigt resultat i detta skede. Viktigt var också 
ägandet inom branschen och de olika fusionerna. Detta utgjorde en kontrast 
mot mejeribranschen och hade betydelse för hur både konkurrensen och 
samarbetet formade och formades av branschen. Arbetet i fas 2 satte också åter 
fokus på speciella institutionella förhållanden i de båda branscherna. Särskilda 
normer för interaktionen kopplat till både produktutveckling och försäljning 
med mera i mejeribranschen och till emballagesystem etcetera i 
bryggeribranschen lyftes fram. 

Det var också först efter denna fas i datainsamlingen som det slutligen 
fastställdes att bryggeribranschen skulle bli det kompletterande fallet. Även i 
bryggeribranschen valdes 1990-talet som fokus. Startpunkten där är KF:s 
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försäljning av Wårby till Spendrups, en affär som förändrade och ”öppnade” en 
viktig försäljningskanal för konkurrens. En alternativ period hade varit tiden 
efter EU-inträdet 1995, men då hade bland annat starten av nya bryggerier, en 
av de viktiga trenderna under decenniet, redan påbörjats. Även där slutar fallet 
med övergången mot ytterligare koncentration via fusioner under 1999-2000. 
På detta sätt kompletterar fallen varandra, ett fall följer endast en period fylld 
av politiska åtgärder, medan det andra fallet täcker in tiden närmast innan 
åtgärderna. Det diskuterade valet av tidsperiod avser den period där 
interaktionen inom branscherna lyfts fram. Därtill har branschernas historik 
beaktats eftersom en teoretisk utgångspunkt är just vikten av historik och 
institutionaliserade meningsstrukturer och interaktionsmönster. 

Även i detta skede genomfördes insamling av sekundärdata. Denna 
insamling har varit mer intensiv i samband med datainsamlingsperioderna ett, 
två och tre och i samband med datasammanfattningsprocessen. Insamling har 
dock skett kontinuerligt under studiens gång.  

Fas 3 - Bred studie av branscherna 
I den tredje fasen genomfördes bredare studier av respektive bransch. 

Företrädare för flera olika företag och för branschorganisationer intervjuades. 
Syftet var att på bred front fånga utvecklingen och interaktionen i branschen 
och varför vissa förändringar skett och andra inte. Då både konkurrens och 
samarbete kan förekomma i relationer mellan företag och sådana relationer 
identifierats som viktiga i fas ett och två, var detta ett tema som skulle utvecklas 
genom de bredare studierna. Genom intervjuer på ett antal företag nåddes fler 
röster och fler perspektiv, vilket resulterade i en fylligare berättelse. 

I mejeribranschen togs beslutet att göra en intervju på alla större företag i 
branschen. I praktiken innebar det svenska mejeriföretag med mer än 1 
procents marknadsandel i invägning. På grund av det begränsade antalet 
mejeriföretag fanns ingen anledning att utelämna något av de större företagen i 
denna intervjuomgång då de alla kunde sägas bidra med olika aspekter på 
branschens omvandling. Bland annat var de geografiska och storleksmässiga 
skillnaderna intressanta att belysa, liksom olika produktionsinriktningar.48 Arla, 
Falköping, Gefleorten, Milko, Norrmejerier, NNP samt Skånemejerier 
kontaktades och en intervju per företag genomfördes i denna omgång. (På 
Skånemejerier intervjuades dock två respondenter samtidigt). Ett undantag var 

48 Kontakter togs även med Gäsene mejeriförening (marknadsandel mindre än 1 procent), 
men dessa stod vid tidpunkten utan vd. Därför fattades beslutet att vänta och se huruvida 
det fanns fenomen som var önskvärda att belysa även utifrån Gäsenes situation eller om 
företaget inte behövde ingå i studien. 

Print & Media



92

Arla där omfattningen av verksamheten innebar att två intervjuer genomfördes. 
Framför allt var avsikten med detta att få flera aktiviteter belysta.  

Förutom de svenska mejeriföretagen intervjuades en representant för 
finländska Valios svenska dotterbolag. Företaget var intressant av flera orsaker. 
Dels som största ”utländska” konkurrent (bortsett från exempelvis Van den 
Berghs och Unilever, stora livsmedelsföretag som konkurrerar med mejerierna 
på vissa produktområden), dels som ett företag som representerat en intensiv 
konkurrens med framför allt Arla på yoghurtprodukter. Därtill intervjuades 
representanter för branschorganisationen och en gemensam förening inom 
branschorganisationen (Ostfrämjandet) samt ostdistributionsföretaget 
NorrOst. Inriktningen på ost berodde på respondenternas beskrivning av 
interaktionen som mycket intensiv på detta område före och efter EU-
medlemskapet.

Inom bryggeribranschen var frågan om respondenter mer komplicerad. 
Antalet företag varierade under hela 1990-talet och också under den period 
(1997-2000) som empiriska studier pågick, på grund av nystarter, fusioner och 
förvärv samt konkurser och nedläggningar (se bilaga 2). Givet det stora antalet 
företag uppstod tidigt frågan om totalundersökning eller urval. Då syftet 
handlade om att få en god förståelse för branschen och dess utveckling samt 
interaktionen inom branschen, ansågs detta fullt möjligt att åstadkomma även 
med ett urval. De största företagen (Pripps, Falcon, Spendrups och Åbro) var 
givna i studien eftersom de funnits under hela den studerade perioden och 
därför kunde bidra med perspektiv på utvecklingen samt sinsemellan också haft 
en olikartad utveckling. Övriga företag valdes för att genom likheter och 
olikheter representera olika typer av företag. Företag som beskrivits som 
betydelsefulla utifrån en viss aktivitet valdes också. Därigenom intervjuades 
representanter från företag med lågprisstrategier och högprisstrategier, liksom 
från företag med traditionell öltillverkning såväl som mer diversifierade företag.  

Två företag som kontaktades gick i konkurs respektive såldes samtidigt 
som kontakterna togs, vilket ledde till att intervjuerna aldrig genomfördes. Det 
perspektiv som företrädare för dessa företag kunnat ge hade varit önskvärt, 
även om det delvis vägdes upp av en intervju med branschföreträdare för de 
mindre bryggerierna (Fria Bryggerier). I efterhand kan konstateras att ingen 
representant för Kopparbergs bryggeri intervjuats samt att detta vid slutet av 
studien utgör en större brist utifrån deras tillväxt på senare år än vad det gjorde 
tidigare under studiens gång.  

Branschföreträdare från både den större branschföreningen Svenska 
Bryggareföreningen och föreningen för de mindre bryggerierna Fria Bryggerier 
(tillhör Svensk Industriförening) intervjuades. Intervjuerna med 
Bryggareföreningen var framför allt inriktade på branschens allmänna 
utveckling, på politiska frågor samt på de gemensamma emballagesystemen.  

Print & Media



93

Upplägget innebär att några respondenter intervjuats vid två tillfällen och 
att intervjuer vid två tillfällen eller intervjuer med flera olika respondenter skett 
vid olika tidpunkter (se bilaga 1). Detta har medfört möjligheter att se hur 
enskilda individers fokus och syn på olika händelser förändras över tiden, 
liksom hur betydelsen av olika frågor varierar över tiden. På så sätt har det 
blivit tydligt att det sker förändringar i de kollektiva föreställningarna som går 
utöver personliga uppfattningar.  

Sekundärdata har i denna fas samlats in för alla företag, oavsett om 
intervjuer skett där eller ej. Framför allt inriktades sökandet i denna fas efter 
information om olika företag och organisationer, snarare än om branschen. 
Vidare påbörjades sammanställningen av preliminära fallbeskrivningar. 

Fas 4 - Komplettering och återförande 
Den fjärde fasen består huvudsakligen av datasammanfattning och 

analysarbete/teoriutveckling. Under och efter denna fas har framför allt 
sekundärdata sökts för att se hur olika antaganden stämmer och undersöka 
rimligheten i de mönster som växer fram. Denna fas avslutades med att 
empiriska beskrivningar skickades ut till dem som intervjuats för att de skulle 
kunna kommentera innehållet. De citat eller påståenden, som mer eller mindre 
specifikt anknyter till en viss person, utelämnades eller anonymiserades i 
utskicket beroende på hur identifierbart citatet var. Endast de som citerats har 
fått se sitt namn under citatet för att de ska kunna kommentera rimligheten i 
hur citatet använts. Förfaringssättet beskrivs mer utförligt i avsnittet om 
”Accessproblematik och hantering av intervjumaterial”. Resultaten blev flera 
värdefulla korrigeringar och förtydliganden, dock tillkom ej information som 
påverkade de övergripande resultaten. 

Intervjustrategier
Intervjuerna har genomförts med en likartad strategi, även om de varierat 

till formen, beroende på i vilket syfte de skett och i vilket skede de genomförts. 
Den gemensamma strategin har varit att få så beskrivande svar som möjligt; att 
initialt uppmuntra till berättelser snarare än korta svar. Genom mer utvecklade 
svar har det varit möjligt att utveckla berättelserna och uppmärksamma 
konflikterande påståenden. Utgångspunkten har varit att längre, mer 
beskrivande svar lämpar sig bättre för att nå konstruerande än svar på 
”åsiktsfrågor”. Åsiktsfrågor och verifieringar har främst ställts mot slutet av 
intervjuerna om och när de ansetts nödvändiga.  

Frågestrategin har därmed inledningsvis lånat från Spradleys etnografiska 
intervju. Han menar att “the ethnographic interview is one strategy for getting 
people to talk about what they know.” (Spradley 1979: 9) I inledande faser av 

Print & Media



94

ett arbete föreslår Spradley därför att öppna, beskrivande frågor ska användas. 
En viktig princip är också att fråga om hur något används och fungerar snarare 
än vad det betyder (”Don't ask for meaning, ask for use”, Spradley 1979: 81) 
eftersom mening antyder värdering och tenderar att ge kortare svar.  

I senare skeden kan mer fokuserade frågor ställas. Dock är det hela tiden 
respondenten som ska tala även om intervjuaren ska se till att följa upp 
ledtrådar och använda proberingar enligt Lincoln och Guba (1985). Därtill är 
det viktigt att söka stimulera diskussionen genom frågor som även bekräftar 
vad forskaren tror sig ha förstått; ”Om jag har förstått dig rätt…” Lincoln och 
Guba föreslår också att man mot slutet av intervjun bör summera vad som 
sagts. Detta kan leda till nya kompletteringar, och är också en validering av 
berättelsen.  

Studien har följt den mer allmänna syn på intervjuer som skisserats ovan. 
Mer specifika frågor har framför allt ställts i intervjuer som skett efter den 
första omgången. Spradley använde de specifika frågorna för att utforska 
nyckeltermer och identifiera en så kallad domän. I den här studien är det 
snarare intressanta aktiviteter och mönster samt konstruerande och mer 
detaljerade berättelser om relaterade innebörder som nås genom specifika 
frågor (jfr Kvale 1997). 

Retrospektiva berättelser 
I denna studie var fallen av nödvändighet delvis retrospektiva. Det skulle 

ha varit problematiskt att täcka in mer än ett par år via studier i realtid och 
eftersom branschomvandling var i fokus, behövdes ett något längre 
tidsperspektiv för att åskådliggöra samspelet mellan interaktion och 
institutionell förändring. Därtill kan argumentet att “nobody is aware that an 
important event is happening when it takes place” (Czarniawska 1998: 27) 
framföras. Det vill säga, även studier i realtid är problematiska om det är ett 
mer svårgripbart fenomen som ska studeras. Branschomvandling var ett tydligt 
exempel på att det är svårt att just när något händer veta vilken vikt händelsen 
kommer att tillmätas. Detta talade för att blandningen av intervjuer och 
dokument skulle täcka både fenomen i realtid och förfluten tid samt att andra 
dokument skulle täcka förfluten tid. 

Att utveckla respondentens innebörder är svårt när det handlar om att 
fokusera konstruerandet relaterat till branschen eftersom de berättelser som 
växer fram ofta är mer ”standardiserade” om de berättats många gånger 
tidigare. Konstruerandet har delvis ägt rum vid ett tidigare tillfälle. Däremot 
kan fördjupade frågor och mer berättande svar bidra till utveckling av 
innebörder. De retrospektiva intervjuerna blir berättelser och uttryck för 
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konstruerande och meningsskapande snarare än absolut sanning (jfr Hodder 
1998; Silverman 1993).  

Retrospektiva intervjuer möjliggör att via respondentens berättelse ta reda 
på vad som hänt under en avgränsad tidsperiod. ”Both the structure (the plot) 
and the main concepts (metaphors) are chosen by the interlocator rather than 
the researcher. Even more important, these interviews relate actual, not 
generalized, events” (Czarniawska 1998: 29). Det blir därför i mycket en 
redogörelse för det ”dagliga” arbetet konstruerat utifrån vad som är viktigt för 
respondenten, även om intervjun är retrospektiv. De händelser som åberopas 
ska i sammanhanget ses som mer empirinära exempel. Den här studien var inte 
uttalat eller strikt narrativ och sådana syften fanns heller inte med intervjuerna. 
Däremot syftade intervjuerna till att nå empirinära beskrivningar av den 
kontinuerliga interaktionen för olika aktiviteter. De resulterande 
beskrivningarna består av förflutna händelser och av idéer om framtiden, vilket 
också var vad som söktes.  

Det är även viktigt att se intervjuer som berättelser som används för att 
övertyga och visar hur respondenter använder olika (motstridiga) diskurser49

för att undgå kritik (Silverman 1993). Även sådana berättelser innehåller dock 
föreställningar som ska studeras och motstridiga berättelser kan ge uttryck för 
institutionellt inflytande.  

Intervjuernas praktiska genomförande 
De intervjuer som genomförts har haft en likartad struktur där 

inledningsvis mycket breda frågor ställts enligt vad som diskuterats i föregående 
avsnitt. Detta gäller oavsett intervjuns längd och syfte50. Strategin har i de flesta 
fall inneburit en vid tillfället lämpligt formulerad fråga om hur respondenten 
skulle beskriva utvecklingen för företaget (eller branschen) under decenniet. 
Detta har vanligen resulterat i en utläggning om respondentens uppfattning om 
utvecklingen. Strategin har därefter varit att utifrån svaren fortsätta att fråga om 

49 Diskursbegreppet diskuteras av Burr (1995) som visar att forskning om diskurser 
använder begreppet på olika sätt. På ett generellt plan handlar diskurs om ”a set of 
meanings, metaphors, representations, images, stories, statements and so on that in some 
way together produce a particular version of events” (Burr 1995: 48). Ett fenomen kan 
därvid belysas ur olika diskurser. Exempelvis kan samarbete som företeelse placeras in i 
olika diskurser. Inom ramen för en diskurs med klassiska ekonomiska influenser och med 
ett konkurrensvårdande syfte, blir samarbete något som är olämpligt och/eller olagligt och 
som förhindrar god konkurrens. Inom en strategisk diskurs om hur företag ska hantera sitt 
agerande på marknader blir samarbete istället en självklarhet och en dygd. Det kan 
förväntas att båda dessa perspektiv eller diskurser och andra är närvarande i berättelserna.  
50 En intervju hade en annan karaktär och syftade framför allt till att få fram mycket 
konkreta uppgifter. Därutöver har ett antal kortare samtal för förtydliganden etcetera skett, 
men dessa benämns inte som intervjuer.  
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det som lyfts i respondentens beskrivning. Samtidigt har en intervjuguide med 
ett antal allmänna teman som borde belysas funnits med, framför allt som 
checklista. Checklistan varierade något mellan branscherna och i olika skeden 
beroende på vilken information som sökts. Därtill kommer att det i alla 
intervjuer funnits några ytterst specifika frågor som gällt just denna 
organisation/respondent och en viss händelse. Även i situationer där samma 
person intervjuats vid mer än ett tillfälle har de inledande frågorna varit mycket 
vida och till exempel berört den tid som passerat mellan intervjuerna men 
också den tidigare händelseutvecklingen. På så sätt har den i många fall 
förändrade betydelse som en händelse fått efter en tid kommit fram.  

I några fall fick respondenterna intervjuguiden på förhand. Detta var 
framför allt fallet i intervjuerna i steg 1. (Dock har inte i något fall de mer 
specifika frågorna inkluderats). Eftersom dessa guider varit relativt allmänna 
har jag uppfattat den styrande effekten som begränsad.  

Ambitionen har varit att besöka respondenterna på deras arbetsplatser. 
För det första har det givit möjlighet att iaktta olika fenomen, allt ifrån kartor 
på väggarna över antal produktionsenheter och förpackning till produktionen. 
Besöken har bidragit till att jag kunnat ställa frågor som jag annars inte 
reflekterat över samt fått en bättre förståelse för historiken inom företagen men 
kanske framför allt branschen. Exempel är tidigare och planerade produkter (i 
vid bemärkelse) som funnits i lokalerna. Besöken har haft störst betydelse i 
bryggeribranschen där detta givit en ökad förståelse för lagringsmöjligheter och 
arbetet med att utveckla nya emballage samt variationen i 
produktionsprocessen. Det utrymme som emballage tar kopplat till den höga 
produktionshastigheten beräknat i hur många flaskor som fylls per timme (i allt 
från ultramodern utrustning till manuell tappning) är exempel på företeelser 
som på så sätt blivit ytterst konkreta. Därigenom har problematik som beskrivs 
av respondenter inom flera företag tydligare framträtt genom besöken på några 
av dessa företag. Skillnader i arbetssituation mellan stora och små bryggerier 
har på så vis också blivit mer påtagliga.  

Alla intervjuer har spelats in på band för att senare kunna fånga nyanserna 
i berättelserna och även bättre förstå detaljerna i det sagda. Parallellt fördes 
omfattande anteckningar som back-up. Telefonintervjuer har i några fall 
genomförts istället för besöksintervjuer. Fördelningen är jämn mellan 
branscherna och den primära orsaken har varit förhinder och problem att hitta 
en ny tid för en intervju. I ett fall uttalade respondenten en mycket stark 
preferens för just en telefonintervju. Dessa intervjuer har följt samma mönster 
som övriga intervjuer, inriktningen på intervjuerna har varit densamma liksom 
de berättelser som kommit fram. Däremot har den extra information som ett 
möte och ett besök på en arbetsplats innebär gått förlorad.  

Print & Media



97

Accessproblematik och hantering av intervjumaterial
Studier av branscher, och därmed av konkurrenter, i form av enstaka 

intervjuer på olika företag innebär återkommande accessproblem eftersom nya 
kontakter kontinuerligt måste tas och nytt förtroende vinnas för att få tillgång 
till information (jfr Ely et al 1993). En fråga gäller vilken information om 
studien som ska ges till respondenterna. Är det alls möjligt att ge särskilt 
detaljerad information i en iterativ studie? Lösningen har här varit att 
presentera studien i mycket stora drag och betona de mer allmänna frågor jag 
ville ha svar på (jfr diskussionen om Spradley 1979), vilket sällan mött problem.  

Genom intervjuer med att antal företag i varje bransch blir det svårt att 
undvika en viss misstänksamhet (vems ärenden går jag - egentligen?) från de 
tilltänkta respondenterna. Detta har i några fall inneburit frågor om eventuella 
kopplingar till Konkurrensverket, vilka fler som ska intervjuas, vilka som får se 
det mer detaljerade materialet från intervjuerna, med mera. Detta är bland 
annat grundat i vetskapen att jag kontaktar ett antal (potentiella) konkurrenter. 
Det har generellt sett varit betydligt lättare att få kontakt inom de 
organisationer där fler än en intervju skett eller med de personer med vilka två 
intervjuer genomförts än vid fullständigt nya kontakter. Att respondenterna vet 
jag träffat andra företagsrepresentanter kan även innebära att de förutsätter att 
jag har vissa grundkunskaper. Samtidigt är ett visst mått av okunskap nyttigt för 
att få fram vad som är självklarheter för aktörerna inom branschen. För stort 
samförstånd kan leda till att mycket inte verbaliseras och därför i efterhand blir 
svårt att konkretisera, tolka och analysera. Det är svårt att hitta rätt balans 
mellan ”okunskap” och att bemöta rimliga förväntningar hos respondenter om 
”förkunskaper”. Dessutom kan viktiga frågor ibland inte ställas då frågorna 
bygger på kunskap som kan avslöja hur konkurrenter eller kollegor tycker och 
tänker (jfr överväganden i Ely et al 1993).  

Ett annat problem är att frågor som i någon mån berör konkurrens och 
samarbete samt har strategisk koppling kan ses som känsliga av olika aktörer. 
Ingen har på sådana grunder nekat en intervju, men detta samt vetskapen om 
intervjuer med konkurrenter har inneburit en (initial) tveksamhet och det har 
hämmat möjligheterna att få tillgång till interna dokument. Detta blev tydligt 
redan under förstudien. För att undvika frågor som skulle kunna vara känsliga 
fattades därför på ett tidigt stadium beslutet att inte be om styrelseprotokoll 
med mera vilket skulle ha varit av intresse. Istället vägde riskerna med nekade 
intervjuer över. Däremot har varje tillfälle att be om interna material tagits i akt, 
till exempel när sådana varit uppe till diskussion.  

I flera fall har respondenten tydliggjort att om bandspelare används leder 
det till en viss återhållsamhet. Trots detta har jag snarast förvånats över 
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öppenhjärtigheten, bandspelaren till trots. Tillvägagångssättet har gått ut på att 
be aktörerna beskriva sin uppfattning om branschen, och så vidare. På så 
sätthar inte frågor undvikits, möjligen har vissa beskrivningar tonats ned51. I 
andra fall har tonen lättats upp under intervjuns gång när det blivit tydligt att 
min avsikt inte varit att ”förhöra” respondenterna utan att just deras berättelser 
varit av vikt. Sammanfattningsvis kan man säga att bandinspelningen och 
ämnet ibland inneburit en initial vaksamhet, men min bedömning är att vinsten 
av en bandspelare vad gäller möjligheten att uppfatta saker i efterhand 
överväger.  

Kompletterande anteckningar har underlättat när ljudet varit dåligt i 
bandinspelningarna. Efter varje intervju har också diverse intryck 
sammanställts. Vid intervjutillfällena har respondenterna informerats om att de 
kommer att få läsa delar som handlar om den verksamhet de beskrivit och 
kommentera. Oro har framför allt framförts när det gäller användningen av 
citat. I denna studie har bedömningen varit att det inte inneburit några 
avgörande vinster med mer ”avslöjande” citat i den mån dessa funnits. Två 
personer har även kommenterat en intervjuutskrift då detta varit ett önskemål. 
Förfaringssättet har inte inneburit några redigeringar av innehåll, däremot 
kompletterande detaljuppgifter. 

Resultaten från den första fasen av studien skickades alla ut till respektive 
respondent för kommentarer. Respondenterna fick se strukturen på 
fallbeskrivningarna och den generella texten. Citat eller utsagor starkt kopplade 
till en individ eller ett företag visades enbart för den aktuella respondenten. 
Detta medförde mindre ändringar i ordalydelse men ej i betydelse. Tentativa 
utkast på företagsspecifika fallbeskrivningar för Skånemejerier och Zeunerts 
(baserade på steg 2 se tidigare avsnitt) har lästs och kommenterats av personer 
på företagen. Framför allt har detta förfarande inneburit att missuppfattningar 
klargjorts samt att ytterligare perspektiv inkluderats.  

I slutet av analysprocessen skickades fallbeskrivningarna ut till 
respondenterna för kommenterar enligt modell från fas 1. Ett generellt 
problem var att minst 17 personer bytt organisation eller åtminstone plats i 
koncernen, gått i pension, eller att företaget inte längre finns kvar52. Utskicket 

51 Några av de som uttryck sin reservation har bett mig stänga av bandspelaren för att svara 
på en viss fråga. I dessa fall har bandspelaren stängts av, men det har inte inneburit helt ny 
information utan snarare förtydliganden och exemplifieringar. 
52 Till tre respondenter sändes inget utskick då de vara svåra att nå. Dessa tre hade lämnat 
sina tidigare organisationer och nya adresser gick inte att få via den tidigare arbetsgivaren 
eller via exempelvis eniro. Ingen av dessa hade citerats i fallbeskrivningarna och det löfte de 
fått vara att få kommentera citat som hänfördes till dem eller deras organisation. Vidare 
hade en tidigare godkänt intervjuutskriften och i två fall hade ytterligare intervjuer 
genomförts i respektive organisation och från dessa respondenter har feedback erhållits.
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innehöll fallbeskrivning samt läsinstruktioner. Respondenterna ombads höra av 
sig även om de inte hade för avsikt att kommentera innehållet och ett sista 
datum för kommentarer angavs. I mejeribranschen tog två tredjedelar av 
respondenterna kontakt. En person hade mer omfattande kommentarer på 
innehåll avseende bland annat den tonvikt som placerades på 1990-talet. De 
flesta kom med värdefulla synpunkter på tolkningen av formuleringar, mindre 
felaktigheter och så vidare. De flesta poängterade betydelsen av händelser som 
skett efter studiens slut. I bryggeribranschen hörde exakt hälften av 
respondenterna av sig. Några kom med värdefulla förtydliganden, en ville 
diskutera användningen av citat, men de flesta meddelade att de inte behövde 
kommentera citaten.53

Dokument – befintliga berättelser 
Även i dokument kan berättelser framkomma; i viss utsträckning kan man 

kalla dokument och rapporter för berättelser, såväl som intervjuutskrifter och 
samtal (jfr Silverman 1993). Dokument, här benämnda sekundärdata, har 
använts för att skapa en fylligare beskrivning och för att få tillgång till 
konstruerande från olika tidpunkter. Berättelser kan också sammanfogas av 
små fragment av berättelser samt olika detaljer. De berättelser som växer fram 
under intervjuer såväl som de berättelser som utgör grunden i årsredovisningar 
och andra dokument kan förmedla avsiktliga budskap men också mer 
omedvetna eller oreflekterade uppfattningar. Sekundärdata innehåller dels 
medvetna budskap till olika intressenter, dels för-givet-tagna antaganden. 
Pressmeddelanden kan till exempel innehålla tydliga uttalanden om vilka som 
ses som konkurrenter, om vilka positioner som eftersträvas, med mera.  

Därtill bidrar sekundärdata med rika kontextbeskrivningar. Mening ligger 
alltid inbäddad i en specifik historisk kontext. Det innebär att det finns ett 
problem med retrospektiva studier som gäller dokument, eftersom tolkningen 
sker i en annan kontext (jfr Hodder 1998). Detta får vägas mot möjligheten att 
upptäcka den kontext som förelåg av intresse för studien. 

Det är traditionellt främst arkiv och olika protokoll eller företagsinterna 
dokument som lyfts fram när olika analyser av dokument diskuteras (se t.ex. 
Silverman 1993). Som tidigare nämndes kan det vara svårt att få tag på dessa 
dokument när man studerar en hel bransch delvis i realtid. Diskussioner om 

53 I två fall har citaten redigerats så att information lagts till på begäran av respondenten. 
Efter ett visst övervägande har citaten behållits, men det anges att citaten redigerats. Citat 
där endast språkliga redigeringar skett på begäran av respondenten har ändrats om jag 
uppfattat dem som endast språkliga. På eget initiativ har jag också gjort smärre 
redaktionella ändringar i andra citat, till exempel strukit ett antal ”då”. Det är dock 
fortfarande det talade språket som representeras.  
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användbarheten av alternativa typer av dokument (tidningsartiklar, 
pressmeddelanden och annat) som kan ge liknande information är mindre 
vanliga, men följer samma principer vad gäller granskning.  

Varierande typer av dokument som täcker 1990-talet och delvis även 
tidigare perioder har använts. Materialet är rikligast för 1997-2000 då den 
empiriska studien var mest intensiv och består av: 

Årsredovisningar och andra former av företagspresentationer 
(tryckta och/eller via Internet) samt pressreleaser och 
reklamkampanjer. 
Olika interna material, till exempel statistik och 
omorganiseringsförslag.
Företagsanalyser och intervjuer i media, inte minst artiklar i 
lokalpress.
Branschtidningar, både specifika för de båda branscherna och 
gemensamma för livsmedelsbranschen eller livsmedelshandeln. 
Industritidningar bidrar med ett bredare perspektiv än de mer 
branschspecifika. Exempel på tidskrifter är Bryggeritidningen, 
Bryggeribulletin, Mjölkspegeln, Pejling, Livsmedelsteknik, Svensk 
Affärs- och Livsmedelstidning (enstaka nummer), Fri Köpenskap, 
ICA-nyheter.
Material från branschföreningar, utöver branschtidskrifter. 
Årsböcker, minnesskrifter med mera.
Offentliga utredningar, lagar och förarbeten, beslut från 
Konkurrensverket, material från akter från marknadsdomstolen.
Forskningsrapporter, forskningsartiklar och uppsatser. 

Som nämndes i föregående avsnitt beslutades det på ett tidigt stadium att 
mer omfattande interna material inte skulle efterfrågas (undantaget om 
respondenterna själva tydligt hänvisade till materialet i fråga). Dokument utöver 
årsredovisningar har varit svåra att efterfråga vid telefonintervjuer, men vid 
möten utgör beräkningar och olika underlag mer ett naturligt inslag för att 
exemplifiera ett resonemang och har i förekommande fall erhållits.

Tillgången på sekundärdata varierade beroende på bransch och företag. 
Inom mejeribranschen utformar alla företag mer omfattande årsredovisningar, 
medan detta gäller för ett mer begränsat antal företag i bryggeribranschen. 
Årsredovisningar som består av en strikt ekonomisk redogörelse fungerar 
sämre när det gäller att lyfta fram aspekter av vad som är taget-för-givet eller 
hur interaktionen ser ut vid olika perioder. En del företag har mer informativa 
hemsidor än andra, medan åter andra (bryggerier) helt saknar någon mer 
omfattande företagspresentation.  
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Storleken, lokaliseringen och inriktningen på företagen påverkar det antal 
artiklar som handlar om företaget, förekomster i utredningar, med mera. 
Därför är berättelser av och om större företag, börsnoterade företag eller 
företag som är goda exempel på ett eller annat fenomen överrepresenterade. 
Båda branscherna har varit föremål för olika utredningar och rapporter. 
Branschorganisationerna är också politiskt drivande och deltar i den aktuella 
debatten. Samtidigt gäller det för båda branscherna att det finns ett stort lokalt 
medialt intresse för förtagen. Detta intresse har minst två orsaker. För det 
första är företagen viktiga arbetsgivare på orterna där anläggningar är 
lokaliserade. För det andra innebar nystarten av bryggerier kopplat till det 
ökade intresset för öl ett allmänt intresse för dessa nya företag, ofta oavsett 
storlek. Därigenom har de ägnats utrymme i pressen och också 
företagsrepresentanter har fått berätta sina egna historier, vilka ibland blivit 
välkända berättelser som kan användas och omformuleras av 
företagsföreträdarna för att passa olika syften (jfr diskussionen om storytelling i 
Boje, Luhman & Baack 1999). Zeunerts uppkomst i mitten av 1990-talet utgör 
ett tydligt exempel på en sådan berättelse som återberättats i många olika fora.  

Sekundärdata har också samlats om branschens aktörer i en vid 
bemärkelse. Uppgifter om kunder, såsom livsmedelshandeln, har samlats in. 
Exempelvis har dagligvaruhandelns tidningar bidragit med information om de 
båda branscherna från handelns perspektiv. Årsredovisningar har också samlats 
in från bland andra Systembolaget och Lantmännens Riksförbund och 
dagligvaruhandelns företag.  

Teoretiska ingångar, analys och teoriutveckling  
När det gäller den teoretiska utvecklingen samt de teoretiska ingångarna 

har den iterativa processen inneburit att olika teorier prövats innan den slutliga 
inriktningen fastställdes. Det slutliga teoretiska fokus fastställdes först under 
den intensiva analysen. I det följande beskrivs först utgångspunkterna för den 
teorigenererande analysen innan samspelet mellan teoriutveckling samt 
befintliga teorier och teoretiska begrepp utvecklas. Analysen syftar 
övergripande till att se helheten och mönster i interaktionen och 
omvandlingsprocesserna utifrån berättelserna med hänsyn tagen till kontexten. 

Teoretiska utgångspunkter 
De teoretiska utgångspunkterna har hela tiden varit perspektivorienterade. 

Syftet har varit att lyfta fram en övergripande ram för ökad förståelse för olika 
fenomen. I den första fasen handlade de teoretiska utgångspunkterna framför 
allt om ett företagsekonomiskt, konkurrensteoretiskt perspektiv på 
branschomvandling samt vikten av att komplettera de ekonomiska strukturerna 
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med sociala strukturer. Dessa utgångspunkter skulle användas för att förstå 
branschomvandling och hur företag organiserade sig under 
branschomvandling. Det var tidigt en teoretisk utgångspunkt att institutionella 
betingelser var viktiga, men institutionell teori betonades inte i den första fasen.  

I analysen av den första fasen framstod interaktionen och organiseringen 
inom branschen som en viktig aspekt av varför politiska åtgärder eller andra 
omvärldsförändringar fick eller inte fick det avsedda resultatet. 
Förändringsmotstånd, uppfattningar om spelregler inom branscher och 
förekomsten samt upplösningen av många olika samarbeten var teman som 
empiriskt lyftes fram.  

De empiriska temana från den första fasen gav delvis nya teoretiska 
influenser i fas 2. Samarbetsorienteringen i branscherna innebar att litteratur 
som belyste samtidig konkurrens och samarbete lyftes fram. Inslaget av 
processorienterad litteratur ökade för att belysa vikten av förloppen som 
sådana. Litteratur om koordinering och organisering användes för att ge en 
teoretisk förståelse för varför aktiviteter organiserades på ett visst sätt och hur 
koordineringen samspelade med förändringar inom branschen (bland annat 
beskrivet i Eriksson 1999). Institutionell teori och teorier om branschlogiker 
lyftes in för att belysa förändringsmotståndet och spelreglerna inom 
branscherna. Genom fokuseringen på aktiviteter fas 2 framstod interaktionerna 
och de institutionella förhållandena som skilda mellan olika aktiviteter.  

I den tredje fasen skedde framför allt teoretisk fördjupning inom 
institutionell teori som ett grundläggande perspektiv för att belysa för-givet-
tagna sätt att interagera samt normer och vad de betydde för förändringen efter 
de politiska åtgärderna. Fortsatt fokuserades interaktioner kring aktiviteter och 
den institutionella förändringen. Institutionell teori fick allt större utrymme i 
den samlade teoretiska referensramen och övriga teoretiska bidrag inordnades 
under, eller relaterades till, det övergripande teoretiska perspektivet. I den 
fjärde fasen, slutligen, skedde endast en begränsad komplettering av den 
teoretiska referensramen. Ny litteratur och nya genomläsningar av i 
referensramen befintlig litteratur användes framför allt för att stödja och 
utveckla iakttagelserna i analysen.  

Den empiriska struktureringen
Det första steget i analysarbetet sammanfaller med och baseras på den 

tentativa struktureringen av fallbeskrivningarna och infallet under fas 3 i 
studien. Fallbeskrivningar baseras på olika aktörers verbala och skriftliga 
berättelser. Fallbeskrivningarna är alltså en berättelse baserad på många olika 
berättelser. Däremot görs ingen strikt narrativ strukturering, även om den 
narrativa strategin (Langley 1999; se också Pentland 1999) också innebär att 
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data sammanfattas till en omfattande berättelse. I den här studien är berättelsen 
ett första steg mot teoribyggande, för andra kan det i sig vara en slutprodukt. 
Berättelserna ska ge olika synvinklar på det studerade fenomenet (Langley 
1999). En fallbeskrivning med både historik och kontext behövs.  

Strukturering utifrån aktiviteter 

Fallbeskrivningarna struktureras framför allt kring aktiviteter för att göra 
länken mellan interaktion och institution gripbar. Även givet metoder som inte 
kräver kontinuerlig närvaro tedde sig stundom studiet av interaktionen i en 
bransch som en omöjlig uppgift. Det finns en mängd interaktioner, en mängd 
mikroprocesser som är av intresse och som det utifrån de epistemologiska 
ställningstagandena förefaller relevant att studera och därefter beskriva. 
Samtidigt stod det redan från början klart att djupet i studierna av olika 
interaktioner måste vägas mot helheten i arbetet. Eftersom det var möjligt att 
beskriva och fortsatt studera många processer måste djupet och mängden i 
dessa begränsas. Den lösning som valdes var att fokusera på aktiviteter, såsom 
distribution och produktutveckling (se kapitel två för en mer generell 
diskussion om aktiviteter).  

Aktiviteterna är grunden för interaktion och för vad som sker dagligen i 
organisationer och i branscher. Då aktiviteter är uppbyggda av interaktioner 
som återupprepas samt koordineras genom interaktioner och 
institutionaliserade regler (jfr resonemang i Grandori 1997; Spender 1997; 
Tsoukas 1997), är de lämpliga för att fånga förändringar i interaktionen och 
institutioner inom en bransch. Genom aktiviteterna görs interaktionen och 
institutionerna påtagliga. 

Den initiala utgångspunkten för valet av aktiviteter var aktörernas 
berättelser. Som en del av fokuseringen på aktiviteter framstod vissa aktiviteter 
under intervjuerna som strategiskt mer viktiga än andra, både som svar på 
direkta frågor och genom tolkning av vad respondenterna valde att tala om 
som omfattande förändringar med mera. Inledningsvis fokuserades sådana 
aktiviteter; försäljning och distribution samt produktutveckling av färska 
mjölkprodukter samt specialprodukter i mejeribranschen, försäljning och 
produktutveckling av ost, utveckling av Functional Foods samt 
primärproduktionen var de aktiviteter som huvudsakligen lyftes fram i 
mejeribranschen. I bryggeribranschen var det alla försäljningsaktiviteter samt 
distribution via olika kanaler och olika emballageutvecklings aktiviteter som 
huvudsakligen fokuserades. Samtidigt innehöll berättelserna om dessa 
aktiviteter alltid kopplingar till andra aktiviteter såsom råvarudistribution, 
produktion och försäljning av mjölkpulver i mejeribranschen och exempelvis 
produktionen i bryggeribranschen, varför dessa aktiviteter inte helt lämnades åt 
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sidan. De förstnämnda aktiviteterna utgjorde emellertid huvudaktiviteter i 
berättelserna vilket avspeglas i fallbeskrivningarna.  

Så småningom upptäcktes att de aktiviteter aktörerna beskrev stämde väl 
överens med skärningspunkten mellan värdekedjan54 och olika funktioner inom 
organisationer. De facto definitionen av en aktivitet som analysenhet är alltså 
skärningen mellan värdekedja och funktion, men dess yttersta definition beror 
på aktörernas berättelser. Det innebär att primärproduktionen behandlas som 
en aktivitet (givetvis bestående av en rad olika subaktiviteter som miljöarbete, 
mjölkning med mera) medan distribution och försäljning är exempel på 
funktioner som innehåller olika aktiviteter beroende på produktkategorier. I 
bryggeribranschen skedde ett avsteg från denna indelning, distributionen 
delades där istället upp på försäljningskanaler (huvudsakligen restauranger, 
Systembolag och dagligvaruhandeln), vilket bättre föreföll fånga lämpliga 
aktiviteter utifrån intervjuerna.  

Fallbeskrivningarna har framför allt strukturerats utifrån funktioner 
ungefär i den ordning aktiviteter kommer i värdekedjan. 55 Alltså inleds i 
mejeribranschen med aktiviteten primärproduktion, följt av funktionen 

54 Begreppet värdekedja avser de aktiviteter som tillsammans skapar och utgör en produkt 
eller en tjänst samt stödaktiviteter. Alla aktiviteter i en värdekedja organiseras sällan inom 
en och samma organisation utan värdekedjan hålls samman av interorganisatoriska länkar. 
Definitionen av aktiviteter inom värdekedjebegreppet sammanfaller med olika funktioner 
inom organisationen, såsom försäljning och produktion med den skillnaden att 
aktiviteterna inte utgör hela funktionen. Funktionen omfattar exempelvis marknadsföring 
för flera produkter och tjänster.  
55 I det första datasammanfattningsstadiet användes datorprogrammet QSR NUD*IST för 
att hantera intervjutexterna. Programmet var endast ett struktureringsverktyg (och har inte 
använts för teorigenerering bland annat eftersom allt material inte textmässigt kan hanteras 
i den använda versionen). Bearbetningen innebar först en uppdelning på olika källor till 
informationen (bransch, företag/organisation, intervjutidpunkt, respondentens position 
med mera). Denna kodning genomfördes för att snabbt kunna se skillnader mellan olika 
typer av företag och mellan branscherna samt vid olika tidpunkter. I fallbeskrivningarna 
lyfts skillnader i uppfattningar och villkor mellan olika typer av företag fram, liksom hur 
detta förändras över tiden. Därnäst genomfördes en kodning av olika aktiviteter och olika 
händelser. Aktiviteterna kodades övergripande i funktioner såsom distribution (fysisk), 
marknadsföring/försäljning, produktion, produktutveckling samt administration och 
politisk påverkan. Olika produktutvecklingsprojekt har till exempel alla kodats in under 
produktutveckling. Som ett komplement till kodningen av aktiviteter har en sökning på 
olika produktkategorier och produkttyper genomförts. Skärningen mellan dessa ger den 
aktivitetsindelning som använts i studien. Dessutom kodades intervjuerna utifrån händelser. 
Kodningen i händelser ersatte den tidsliga struktureringen eftersom muntliga berättelser 
oftare relateras till händelser än till årtal. Några händelser var självklara såsom 
avregleringarna och EU-inträdet. Andra viktiga händelser är till exempel olika fusioner, 
lagar, uppbrutna samarbeten och produktintroduktioner. Dessa tre kodningar gav grunden 
för fallbeskrivningarna som dock utvecklades genom sekundärdata.  
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produktutveckling och så vidare.56 Uppdelningen är vidare nödvändig för att 
kunna beskriva aktiviteterna på ett någorlunda kommunicerbart sätt, men de 
hänger samman på sätt som är mer komplicerade än att säga att de enbart ingår 
i en värdekedja. Berättelserna om olika aktiviteter berör skilda politiska och 
andra omvärldsvillkor, men även gemensamma villkor. En del av denna 
komplexitet kommer förhoppningsvis fram i fallbeskrivningarna även om de är 
förenklade.  

…. och utifrån tid 

För det andra struktureras fallbeskrivningarna tidsligt. Fallen inleds med en 
historisk introduktion som är mer allmän medan varje beskrivning av 
aktiviteterna är strukturerad såsom det vore ett förlopp i nutid, så långt det är 
möjligt.

Langleys (1999) ”Temporal Bracketing Strategy” föreslår en ytterligare 
uppdelning i olika tidsperioder för att underlätta skapandet av jämförbara 
perioder för teoriutveckling. Det menar hon är en lämplig strategi för områden 
där komplexa, ömsesidigt påverkande förändringar pågår. Interaktioner mellan 
företag och individer kan först studeras, varefter relationen mellan denna 
interaktion och institutionella faktorer kan ta vid. Hela tiden handlar det dock 
om ett ömsesidigt skapade som tydliggöra genom denna ”bracketing”. Metoden 
framhålls av Langley som särskilt bra för att skapa mening i större mängder 
med data. Genom indelning i olika faser kan en viss stabilitet urskiljas. Dessa 
faser särskiljs genom diskontinuitet, vilket följs av en ny fas. Liksom i den 
narrativa strategin riskerar dock de utvecklade begreppen att bli relativt enkla, 
varnar Langley.  

En indelning i faser genomförs också, men först i analysen, med syfte att 
tydliggöra skillnader i förändringarna för aktiviteterna över tiden. Denna 
indelning i faser kan antyda snabba och skarpa förändringar i övergångar 
mellan olika faser (se kapitel 7-9), men de klassificeringar som görs beskriver 
successiva förändringsprocesser.  

Analys och teoriutveckling 
När berättelserna strukturerats och kategoriserats till olika aktiviteter 

genomfördes den första mönstersökande tentativa analysen, i slutet av fas 3. 
Olika sätt att se på strukturerna inom branschen, det institutionella inflytandet, 
interaktionen i form av konkurrens och samarbete samt förändringstryck och 
trögheter mot omvandling utforskades relativt förutsättningslöst.  

56 Det hade varit möjligt att beskriva ytterligare aktiviteter, exempelvis genom att i 
bryggeribranschen särskilja distribution till servicehandeln och så vidare. Sådana ytterligare 
aktiviteter bidrog inte till ytterligare poänger och har valts bort.
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Den första mer genomgripande analysen genomfördes dock inte förrän 
även sekundärdata beaktats i struktureringen av fallbeskrivningarna i fas 4. 
Avsikten var att inkorporera vissa analytiska dimensioner även i 
fallbeskrivningarna eller snarare ge ett perspektiv för komprimering. Resultaten 
av denna analys visade att branscherna och aktiviteterna befanns i mycket olika 
situationer där både mer permanenta och mer temporära förändringar av 
interaktionen pågick och där omgivningen var mer och mindre turbulent och 
problematisk för just dessa aktiviteter. 4 olika situationer identifierades och i 
dessa föreföll bland annat maktrelationer, olika branschgemensamma 
föreställningar och så vidare påverka, men med varierande betydelse mellan 
situationerna.  

Efter den empiriska struktureringen genomfördes en grundligare 
mönsterbaserad jämförelse. Mönsterbaserade analyser kopplas ofta till grundad 
teori, som enligt Langley (1999) kan ses som en synonym till induktiv forskning 
eller teorigenererande forskning, inte som en specifik induktiv strategi bland 
andra. Grundad teori är också ett samlingsnamn för Glaser och Strauss 
konstanta komparation57 (Glaser & Strauss 1967). Sett som en konkret metod i 
Glaser och Strauss anda menar Langley att denna metod passar bättre för vissa 
typer av data än för andra. Till exempel krävs många jämförbara incidenter och 
det förefaller svårt att täcka långa processer med den av Glaser och Strauss 
föreskrivna metoden. Glaser och Strauss kan också kritiseras utifrån deras syn 
på kategorier som på närmast automatiskt uppstår. Detta antyder en tanke om 
sanna kategorier, vilket inte går väl ihop med konstruktionistiska 
utgångspunkter.  

Några aspekter som ligger nära grundad teori utan dess strikta 
metodmässighet lyfts fram av Eisenhardt (1995) i hennes diskussion om 
taktiker vid teoriutveckling. En taktik som Eisenhardt nämner är att utifrån 
kategorier eller dimensioner se till likheter och skillnader mellan grupper, par av 
fall eller källor. Liknande typer av strategier förekommer i många av de 
analysbeskrivningar och teorier med olika metateoretiska utgångspunkter, och 
kan anpassas till situationen och det existerande metodologiska ramverket. 
Listning och jämförelser mellan grupper är en mer allmän taktik inspirerad av 
grundad teori som passade i den här studien på grund av struktureringen efter 
aktiviteter.  

57 Den konstanta komparationen innebär en systematisk teorigenerering där uttryckliga 
procedurer för kodning och analys används. Det är en mönsterbaserad teori som kan 
användas för beskrivning, förklaring, förutsägelser samt för att generera hypoteser (Lincoln 
& Guba 1985). Lincoln och Guba föreslår vidare några tillägg till Glaser och Strauss, men 
behåller den strikta metodsynen.  
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Först analyserades interaktionen för olika aktiviteter. Genom att lista 
beskrivningarna av interaktionen för olika aktiviteter vid olika tidpunkter kunde 
förändringar över tiden lyftas fram. Olika indelningar prövades innan 
interaktionen beskrevs som mönsterbekräftande och mönsterbrytande (kapitel 
7). I klassificeringen58 av interaktionen användes olika teoretiska 
utgångspunkter som delvis definierats av tidiga teoretiska ingångar, delvis av de 
empiriska iakttagelserna. En annan jämförelse genomfördes utifrån huruvida 
interaktionens stöd förändrades (kapitel 8). En kombinerad analys av 
interaktionen och det strukturella stödet för interaktionen innebar också 
växelvis arbete mellan teori och empiri. Det konflikterande stödet i de 
empiriska berättelserna lyftes fram först och den teoretiska underbyggnaden 
kom senare.  

Dessa två analyser kombinerades i de tredje och fjärde analyskapitlen. I 
kapitel 9 återfinns aktiviteternas förändringar över tiden i denna fyrfältare 
tillsammans med en analys av olika typsituationer. Analysen baseras på 
iakttagelser från de tidigare kapitlen, stödda av teoriingångar samt ny 
teoriinläsning. I kapitel 10 sker den huvudsakliga teoriutvecklingen genom 
utveckling av de processer som driver aktiviteter mellan olika situationer. Detta 
innebar en integration med tidigare forskning om vad som driver och hindrar 
förändring. 

Utgångspunkter för att granska studiens resultat 
Huruvida studiens syfte uppfylls och med vilka trovärdighetskriterier detta 

ska bedömas måste utgå ifrån studiens ambition och utgångspunkter. Det finns 
en enighet mellan olika forskare med inriktning mot kvalitativ och tolkande 
forskning om att andra kriterier än de traditionella kriterier som bygger på 
kvantitativa studier bör användas. Däremot är skillnaden inte helt tydlig mellan 
olika typer av kvalitativa studier. Ett problem med sanningskriterier59 eller 
trovärdighetskriterier, är att dessa måste fastställas a priori, vilket strider mot 
många postmoderna idéer (Czarniawska 1998). Emellertid är det inte 
nödvändigt att acceptera postmodernismen för att bygga på konstruktionistiska 
tankar. Då trovärdighetskriterierna bör utgå ifrån studiens syfte och ansats blir 
det alltid möjligt att uppställa någon form av a priori kriterier. Här diskuteras 

58 De klassificeringar som görs i analyskapitlen diskuteras lämpligast i sitt sammanhang, 
men jag vill betona att enkla klassificeringar av komplexa berättelser givetvis lyfter fram 
vissa aspekter på bekostnad av andra. De analytiska klassificeringarna blir därmed, trots att 
beskrivningar kring klassificeringarna är relativt empirinära, abstraktaktioner som snarast 
visar principiella förändring och stabilitet.  
59 Sanningskriterier antyder en möjlighet att nå en så bra bild som möjligt av en ”verklig 
verklighet”. Därför används här istället orden trovärdighet och granskning.  
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resultatens och begreppens trovärdighet, intersubjektivitet, systematik samt 
överförbarhet.  

Trovärdighet, eller giltighet60, kan enligt Lincoln och Guba (1985) 
diskuteras i termer av såväl framväxande teori, som huruvida konstruerandet är 
tillräckligt upptäckt eller återgivet. Är teorin, eller i det här fallet begreppen, 
förståeliga? Detta kan konkretiseras i att det konstruerande som pågått i de 
båda branscherna ska tydliggöras på ett adekvat sätt. Det har redan konstaterats 
att denna studie inte följer Glaser och Strauss (1967) konstanta komparation, 
men att vissa jämförande strategier inspirerade av denna metod används. 
Glaser och Strauss menar att i återgivandet av kontexten ska kontexten kännas 
nära, men ändå vara relaterad till teorin (begreppen). Detta kan innebära 
återgivande av karakteristiska illustrationer och tabeller, vilket borde gälla både i 
empiri och i analys. På så sätt återges grunderna för de utvecklade begreppen.  

Exempel på en vidare tolkning av giltighet ger Altheide och Johnson 
(1998). De utgår ifrån etnografisk forskning, men resonemanget kan översättas 
även till andra former av studier. De menar att en god etnografi visar på den 
tysta kunskap, det som är för-givet-taget, i just i denna kontext. (Det är enligt 
Altheide och Johnson den tysta kunskapen som gör det meningsfullt att 
genomföra etnografiska studier snarare än enbart intervjuer.) Studien kan alltså 
också bedömas utifrån huruvida det för-givet-tagna i olika situationer avtäckts.  

Giltigheten handlar även om vilka som är representerade. I en diskussion 
om aktörsnära ansatser varnar Clandinin och Connelly (1998) för att bli för 
fascinerade av ”fältets” texter och därmed låta dem tala för sig själva. De menar 
att det är forskarens uppgift att ”upptäcka och konstruera mening” i dessa 
texter samt att stöpa om dem som forskningsrapporter. I detta arbete måste 
emellertid forskaren fundera över vilka röster som hörs och vilka som inte 
hörs. Särskilt intressant blir detta när en tidsaspekt läggs in menar Clandinin 
och Connelly - vem talar? Är det den forne konkurrenten eller den nuvarande 
samarbetspartnern? Den forne medarbetaren på ett företag eller den nuvarande 
medarbetaren på en branschorganisation? Dessutom finns det inneboende 
maktaspekter i vilka röster som hörs och inte. Branschomvandling torde handla 
mycket om aktörernas möjlighet att föra fram sina frågor och göra sin röst 
hörd. I fallbeskrivningarna blir det tydligt att vissa aktörer haft större 
möjligheter att föra ut sitt budskap. I mejeribranschen har rösterna också varit 
förvånansvärt enhetliga. Där så varit möjligt samt relevant (materialmässigt 
men framför allt utrymmesmässigt) har flera röster eller åsikter lyfts fram, men 

60 Ett annat sätt att försöka fastställa giltigheten är triangulering. Enligt Denzin & Lincoln 
(1998) är triangulering inte ett sätt att validera, utan sker istället för validering. I denna 
studie har olika typer av data använts, men avsikten har inte varit att validera genom 
triangulering endast att belysa olika aspekter. 
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det är oklart varför vissa inte lyckats göra sig hörda och om det beror på att de 
blivit tystade, varit nöjda eller inte sett sig som en del av branschen.  

Om konstruerandet visar på mer omedvetna antaganden innebär det 
potentiella problem med kravet på att det ska vara tydligt med vem som 
konstruerandet representerar. Ett vanligt sätt att klarlägga detta är via 
intersubjektivitet. Respondenternas syn bör ingå i uppbyggnaden av giltighet eller 
trovärdighet (jfr Burr 1995) och de kan få kommentera huruvida de anser att 
datasammanfattningar, tolkningar med mera överensstämmer med deras 
uppfattningar. I de fall där konstruktionerna har implikationer som inte anses 
acceptabla, till exempel om det kan ha politiska följder, kan det bli svårare att 
nå denna intersubjektivitet. Detta ligger bakom Silvermans (1993) 
ställningstagande att respondentvaliditet eller intersubjektivitet inte är ett 
lämpligt trovärdighetskriterium. Intersubjektiviteten kan bero på det intresse 
respondenterna har av rapporten och om de kan förstå denna. För övrigt är 
inte intersubjektiviteten begränsad till relationen mellan forskarens tolkningar 
och respondenternas tolkningar, men den kan också finnas mellan forskaren 
och samhäller/allmänheten samt forskaren och forskarsamhället (jfr Kvale 
1997). Även mot bakgrund av Silvermans resonemang torde intersubjektivitet 
kunna bidra med trovärdighet. Dock bör man här, liksom vid varje annat steg, 
vara ytterst uppmärksam på de kommentarer som ges av respondenterna - men 
skiljer det sig från hur man bör beakta intervjumaterialet? Därutöver har detta 
steg också en mycket viktig etisk dimension i och med att det rör sig om en 
återföring av olika uppfattningar som hänförs till olika individer.  

Frågan är när återföringen bör ske. Som tidigare nämndes har några 
fallbeskrivningar redan återförts under datainsamlingsprocessen. Dock fattades 
beslutet att vänta med ytterligare återföring till dess studien i sin helhet började 
närma sig slutet för att minska risken att den fallbeskrivning som 
respondenterna får läsa senare måste kompletteras och modifieras. Nackdelen 
är att respondenterna vid återföringen kan ha en helt annan uppfattning än den 
de tidigare givit uttryck för alternativt glömt bort en del händelser. Detta gäller 
emellertid även de retrospektiva delarna av studien oavsett när återföring sker.  

En majoritet av respondenterna har kommenterat fallbeskrivningarna. De 
flesta som haft kommentarer utom förtydliganden och godkännanden av citat 
har dock främst kommenterat branschen som helhet och den egna 
organisationen, inte interaktionen mellan företag. Därför är det inte klarlagt vad 
deras uppfattning om beskrivningen av branschinteraktionen är.  

Ett annat trovärdighetskriterium beskrivs av Lincoln och Guba som 
”consistency”, att resultaten ska vara konsekventa med studiens design, det vill 
säga att det ska finnas en systematik i datainsamling och analys eller tolkning (jfr 
Johansson Lindfors 1991). Det handlar om möjligheten att tydligt kunna se hur 
studien gått till och på vilka premisser och i vilka situationer resultaten tagits 
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fram. I detta är en redogörelse för de metodologiska aspekterna en viktig del 
(Altheide & Johnson 1998).  

Dessutom är redogörelser för kontexten är också viktiga för att kunna 
bedöma på vilka grunder resultatet kan överföras (Altheide & Johnson 1998). 
Enligt Lincoln och Guba (1985) hänger överförbarheten mycket nära samman 
med den kontextuella likheten. Denna bedömning kräver en ”tät” beskrivning. 
Resonemanget innebär att överförbarhet bör diskuteras, men inte kan 
garanteras. Några kvalitativa forskare vill inte överge tankarna om 
generalisering. Eisenhardt (1995) menar att hon i sin uppbyggnad av teorier 
från fall söker nå generaliserbarhet. Silverman (1993) anser att en kvalitativ 
studie även kan använda vissa enklare kvantitativa mått för att visa att den 
kvalitativa analysen är representativ. På så vis kan man enligt honom söka 
generalisera till en större population. Mer vanligt är ändå att betona 
kontextbeskrivningar och utifrån dessa diskutera vilka kontexter som skulle 
kunna överensstämma med de empiriska resultaten och eventuella genererade 
begrepp. En annan variant är att fokusera på huvudsakliga poänger, som trots 
sin situationsspecifika karaktär kan bidra till att belysa även andra situationer.  

I denna studie har fallen beskrivits relativt ingående för att möjliggöra 
bedömningar av överförbarheten från situation till situation. Skulle likartade 
fenomen och processer uppträda även i andra branscher och i andra kontexter? 
Studiens resultat utgörs av begrepp som beskriver branschomvandling utifrån 
den interaktion som sker. De empiriska iakttagelserna och sambanden är 
bundna till de studerade branscherna men i likartade kontexter torde 
begreppsapparaten kunna bidra med förståelse av omvandling och omvandling. 
Man kan spekulera i att överförbarheten i de resonemang som gäller 
mönsterbrytande och mönsterbekräftande, konflikterande och ömsesidigt 
förstärkande kontexter samt politisering, experimentering, anpassning och 
institutionalisering inte behöver vara lika kontextuellt bundna som mer 
empiriska resonemang och inte heller behöver vara bundna till mogna 
branscher (de studerade branscherna får anses vara mogna). 
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5 ATT INTRODUCERA KONKURRENS 

avreglering och EU-inträde61

Under 1990-talet har den svenska mejeribranschen genomgått en 
utveckling från en mycket samarbetsorienterad interaktion till en bransch med 
konkurrens både mellan de ”gamla” svenska företagen och nya internationella 
konkurrenter. I centrum för den svenska mejeribranschen står de mejeriföretag 
(i form av producentägda kooperativ) som vidareförädlar i det närmaste all 
svenskproducerad mjölkråvara samt de utländska mejeriföretag som med 
mjölkbaserade produkter vänder sig till svenska kunder. Branschen är sedan 
länge fokuserad på aktiviteter som rör produktion och distribution av 
mjölkråvara samt att balansera lönsamheten genom en bra mix av produkterna 
konsumtionsmjölk (K-mjölk) och gräddprodukter, ost, smör samt mjölkpulver. 
Den politiska styrningen har varit omfattande och haft större betydelse för 
styrningen av produktionen än marknadsmekanismerna. Regleringar har även 
format interaktionen inom branschen, och samarbete inom 
branschorganisationen har varit ett viktigt inslag.  

Utvecklingen under 1990-talet måste förstås mot bakgrund av dessa 
förhållanden. Fallbeskrivningen inleds därför med en sammanfattande historisk 
beskrivning av branschens utveckling under 1900-talet. Därefter fokuseras 
viktiga strukturella förändringar under 1990-talet, nämligen avreglering, EU-
medlemskap och företagskoncentration samt internationalisering. Dessa 
beskrivningar hjälper till att belysa den allmänna institutionella omgivning där 
interaktionen sker. Därefter beskrivs olika aktiviteter inom branschen.  

Historik - den svenska mejeribranschens formeras

Kriser med regleringar som lösningar 
Gottliebsson presenterar olika utdrag från tidningsartiklar och utredningar 

som sammanfattar branschens och det dominerande mejeriföretaget Arlas 
historia. Hennes sammanställning visar att den industrialiserade 

61 Referenser till detta och nästa kapitel återfinns i en separat referenslista.  
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mejeribranschen uppstod ur en kaotisk situation. Många olika aktörer, 
”mjölkhandlare, privata företag och små bolag, förutom de lantbrukare - 
kogubbar eller pytsåkare - som själva åkte in till stan och sålde sin mjölk direkt 
utan mellanhänder” (Gottliebsson 1990: 2), deltog i distributionen av mjölk. 
Konkurrensen var därför hård under seklets första decennier och priserna 
pressades, såväl i Stockholm som i orter ute i landet (jfr ”Falköpingsmejeriet” 
1981). Det fortsatt stora antalet aktörer62 kombinerat med ett överskott i 
produktionen medförde problem även under 1920 och 1930-talen. 
Lönsamheten sjönk och branschföreträdare till och med varnade för den 
”skadliga konkurrensen” (Gottliebsson 1990: 4).  

Konkurrensen och problem i exporten innebar att mjölkbönderna 
uppmanades bilda kooperativa företag för att bättre samordna förädling och 
leveranser av mejeriprodukter. De kooperativa företagen organiserade sig 1932 
i Svenska Mjölkproducenternas Riksförening (SMR) (Rudeberg 1945) och 
Riksförbundet Lantbygdens folk (från och med 1970 Lantmännens 
Riksorganisation, LRF) var ett motsvarande samarbetsorgan för bönderna i den 
svenska lantbrukskooperationen. 

Mjölkens pris reglerades för första gången under 1930-talets jordbrukskris 
(SOU 1933:18). Exportmöjligheterna för smör försämrades, konkurrensen 
hårdnade och mjölkpriset sjönk (Gottliebsson 1990); hela jordbrukssektorn 
riskerade ett sammanbrott. Lösningen blev en lagstadgad avgift på K-mjölk för 
att stödja smörexporten. Det nybildade SMR fick administrera avgiften och 
antalet medlemmar i SMR ökade. Mjölkpriset stabiliserade sig och branschen 
hade därmed inlett en era av regleringar som skulle vara i närmare 60 år.  

Regleringarna var dock inte stabila över åren. Förändringar i 
prisregleringarna, nya exportregleringar, säsongsprissättning och så vidare 
karakteriserade utvecklingen. I regleringsskapandet var hela tiden SMR aktivt 
som administratör och språkrör för branschen.  

Regleringarna stöddes av en protektionistisk jordbrukspolitik (jfr Nilsson 
1997). En viktig jordbrukspolitisk grundtanke var beredskapsmålet, Sverige 
skulle vara självförsörjande på livsmedel (jfr Prop 1989/1990:46). Ett annat mål 
gällde att garantera bönderna en god levnadsstandard via en tillräcklig 
ersättning (jfr Prop 1989/1990:46). Detta innebar prisreglering och priserna 
reglerades i förhandlingar där SMR deltog. Bönderna var garanterade detta pris 
för all sin avsättning. Det ansågs vidare viktigt att bönderna hade samma 
lönsamhet, det vill säga böndernas lönsamhet skulle inte bero på 
mejerikooperativets produktionsinriktning. Detta ledde till en 
lönsamhetsutjämnande reglering där mer lönsamma produkter som K-mjölk, 

62 1895 fanns dock hela 1 793 mejerier i olika företagsformer (Rudeberg 1945: 32). 
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ost och grädde i olika grad var avgiftsbelagda. Avgiften fördelades på 
mejeriföretagen baserat på mängd invägd mjölk.  

1973 infördes livsmedelssubventioner bland annat på K-mjölk för att 
skydda konsumenterna från stora prishöjningar (konsumentmålet) och 
samtidigt garantera jordbrukarna rimliga inkomster. En undersökning från 
Statens Pris- och Kartellnämnd (SPK 1985: 11) visar att K-mjölken inte blev 
billigare för konsumenterna, vid en relativ jämförelse med ost och smör. SPK 
drog slutsatsen att subventionerna även använts för att hålla nere priserna på 
ost och smör, en av flera svårförutsedda följder av regleringarna.  

Jordbrukspolitiken och pris- och marknadsregleringarna ifrågasattes 
utifrån bristande effektivitet i att nå de olika målen (Prop 1989/1990:46). 
Konsumentmålet var som visades i föregående stycke möjligt att ifrågasätta. 
Dessutom kunde överskott i fredstid innebära underskott i beredskapstid. 
Prisregleringarna syftade till att nå inkomstmålet, men deras verkan ifrågasattes. 
Även miljömål och regionalpolitiska mål var svåra att uppfylla utifrån 
regleringarna. Karakteristiskt för jordbrukspolitiken var dock länge att nya 
problem och nya kriser innebar nya eller förändrade politiska regleringar.  

Interna regleringar, koncentration och koordinering 
Branschen har även påverkats av interna regleringar, vilka under en period 

innebar en formell uppdelning av marknaden. För att förstå den strukturella 
utvecklingen och kulturen inom branschen måste först företagens uppbyggnad 
beskrivas. Den kooperativa strukturen innebär att medlemmarna, bönderna, 
genom en ekonomisk förening äger mejeriföretagen. Varje medlem har en röst i 
föreningen. Föreningarna är vanligen indelade i kretsar. Kretsarna skickar 
representanter till fullmäktige samt till föreningsstämman, som väljer 
mejeriföretagens styrelse. Medlemskapet i mejeriföreningarna baseras på en 
huvudsakligen geografisk indelning, så kallade upptagningsområden. Inom 
dessa levererar bönderna till ett visst mejeriföretag. I takt med 
strukturrationaliseringen har de praktiska möjligheterna att tillhöra en annan 
förening än den närmast belägna minskat av logistiska skäl. Undantag finns 
dock i gränsområden mellan två föreningar.  

Områdesindelningen innebar tidigare att mejeriföretagen endast hade 
direktleverans till butiker inom respektive geografiska område. Denna indelning 
upphörde 1973 efter ingripande av Näringsfrihetsombudsmannen (NO), men 
fram till avregleringen fanns begränsade incitament för mejeriföretagen att 
konkurrera med varandra varför leveransmönstren i praktiken bestod. 
Prisregleringen var en orsak till att konkurrens inte var intressant eftersom 
avräkningspriserna blev beroende av mejeriernas “kostnads- och 
effektivitetsutveckling”. Detta gav “mycket litet utrymme för prisskillnader i 
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mejeriföreningarnas försäljning, eftersom prisskillnader utöver den nedre och 
övre prisgräns som fastställs kring mittpriset har lett till gränsskyddsförändring 
eller marknadsreglerande åtgärder“ (MD 1991:21, 5).  

Bildandet av kooperativ var ett första steg mot en koncentrerad bransch. 
Ett annat steg var SMR:s ansträngningar för att minska antalet mejeriföretag. 
Under främst 1960-talet och 1970-talet sågs samordning av olika aktiviteter 
som positivt för mejeriernas rationalisering. Bakgrunden var enligt en tidigare 
ordförande för branschföreningen att staten pressade branschen att bli mer 
effektiv. Andra orsaker var ett upplevt behov av samordning för att möta 
konkurrensen från substitut, exempelvis bryggerierna, men även handelns 
koncentration. SMR:s planeringsutredning drog 1965 slutsatsen att det stora 
antalet små företag hindrade rationell produktion. En plan fastslogs med syfte 
att dela in Sverige i fem regioner inom vilka samtliga mejeriföretag skulle 
fusioneras. Senare beslutades att bilda ett enda svenskt mejeriföretag trots att 
femregionplanen inte genomförts (Gottliebsson 1990). En rad fusioner 
genomfördes dock successivt i Götaland och Svealand under 1960- och 1970-
talen och ledde fram till Arlas bildande. I andra delar av landet bildades Nedre 
Norrlands Producentförening, Skånemejerier samt Värmlandsmejerier. 
1963/64 fanns det 186 mejeriföretag varav 174 var anslutna till SMR 
(Gottliebsson 1990:24). Mot slutet av 1980-talet återstod ett 20-tal 
mejeriföreningar. 

Fusionerna fortskred emellertid inte helt i enlighet med planerna och 
beslutet att bilda ett enda mejeriföretag upphävdes 1978 (MD 1991:21). En 
orsak var branschens förbättrade villkor i början av 1970-talet när en höjning 
av mjölkpriset möjliggjordes genom de nyinförda konsumentsubventionerna. 
En annan orsak har varit mjölkböndernas ifrågasättande av nyttan med 
sammanslagningar. Deras upplevelser har baserats på regionala olikheter och 
skilda villkor för bönderna inom branschen. Samtidigt förändrades synen på 
fusioner inom näringslivet, det sågs inte längre som entydigt positivt att bilda 
större enheter genom fusioner eftersom potentiella konkurrenter då försvinner.  

Parallellt resulterade det upplevda samordningsbehovet i att fler uppgifter 
lades in under SMR. Gemensam marknadsföring, gemensamma varumärken 
och produktutveckling bedrevs i större utsträckning av SMR eller av Arla. 
Under 1980-talet bildades Mejeriernas Marknad AB (MMAB) som ett 
dotterbolag inom SMR för att hantera det gemensamma. MMAB hanterade 
också branschens samarbete kring smör genom att köpa in allt smör som 
tillverkades och exportera det överskott som mejerierna inte kunde återköpa 
(akt till MD 1991:21). Dessutom fanns två dotterbolag till MMAB; RiksOst 
samt Scandmilk. RiksOst skötte distribution av ost och Scandmilk handhade 
frågor kring mjölk- och vasslepulver. Exporten av smör centraliserades redan 
1935, medan nyare samarbeten uppkom under 1970-talet. 1970 inleddes 
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exempelvis ett utökat samarbete kring marknadsföring. Exempelvis JO-juicen, 
som Arla (Mjölkcentralen) utvecklade med Skånemejerier, blev en riksprodukt. 
Företagen började alltså även samarbeta kring distribution i betydelsen 
produktutbyte. 1973 samordnades distribution och produktutveckling av 
varumärket Yoggi, först framtaget av Mjölkcentralen. Samarbeten kring ost 
uppstod på grund av strävan efter samordning.  

SMR kom även att omfatta andra verksamheter såsom Mjölkfrämjandet. 
Mjölkfrämjandet syftade till vända den negativa uppmärksamheten runt mjölk 
och mjölkfett i slutet av 1980-talet, en diskussion som samföll med att staten 
ville ta bort konsumentsubventionerna. Därtill hade försäljningen av mjölk 
minskat, varför mejeriföretagen upplevde ett behov av att gemensamt 
diskuteras och debattera mjölkens användning. Mjölkfrämjandet ger ut 
tidskriften Mjölkspegeln som innehåller nyheter kring mjölkanvändning, 
kostvanor samt debatter och forskningsresultat.  

Sammanfattningsvis rådde under större delen av 1900-talet regleringar av 
olika former. Det mer uttryckliga samarbetet kring olika aktiviteter ökade 
framför allt under 1960- och 1970-talet när nya produkter lanserades, 
produktutveckling blev viktigare och rikstäckande varumärken lanserades. 
Tidigare hade samarbetet framför allt handlat om gemensam lobbying, 
samordning av export av överskott samt interna regleringar som förhindrade 
konkurrens. Även det rådande politiska klimatet och affärsklimatet gynnade 
samordning och stordrift. Mejeribranschen karakteriserades vid ingången av 
1990-talet av omfattande direkta och indirekta samarbeten kring de flesta 
produkter och produktområden och på samma områden fanns ofta ytterst 
begränsad konkurrens. Samtidigt fanns också konkurrens på “nya” produkter 
där mejeriföretagen mötte andra producenter av juice, margarin med mera. 
Dessa var dock inte företagens huvudsakliga produktområden. 

1990-talets strukturella förändringar – en introduktion 

Avreglering och EU-anpassning 
Genom regleringarna fick marknadstänkandet en undanskymd plats då 

lönsamheten främst bestämdes av produktionseffektivitet och inte av 
innovationskraft63. Den interna produktionseffektiviteten vara dock inte lika 
med samhällsekonomisk effektivitet. Under en längre period diskuterades en 
avreglering av det svenska jordbruket mot bakgrund av problemen att uppnå 

63 Det bör dock påpekas att mejeribranschen trots detta utvecklade en rad produkter som 
var innovativa och konkurrenskraftiga under regleringstiden. Exempel är Bregott och 
utvecklingen av det mer hållbara gräddesortimentet (ädelvisp etc.) under början av 1980-
talet. Detta är något som olika företrädare för branschen påpekar i flera sammanhang.  
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olika mål. Diskussionerna intensifierades då den politiska kartan förändrades 
under 1980-talet. Vd:n för branschorganisationen påpekar att i och med 
”Berlinmurens fall blev inte diskussionerna om självförsörjning lika viktiga” 
(Sven Malmström, Svensk Mjölk, 1999). Strömningar mot 
handelsliberaliseringar bidrog till en ny syn på regleringar och 
förhandlingsmodeller. Exempelvis betonade Uruguay-rundan inom WTO-
förhandlingarna att man långsiktigt skulle jobba mot en friare handel på 
jordbruksprodukter. Därtill kom ett ökat intresse för dåvarande EG (se t.ex. 
SOU 1990:25, DS 1989:63, Prop 1989/90:146).  

Mot denna bakgrund finns i slutet av 1980-talet en stark osäkerhet inför 
framtiden inom hela jordbrukssektorn (Åkesson 1997). Beslutet om att 
avreglera fattas den 9 juni 1990 (det Jordbrukspolitiska beslutet). Avregleringen 
innehåller tre olika delar som innebär en total omorientering i branschen;  

mer konsumentinriktning 
sänkt gränsskydd, samt  
skärpt konkurrenspolitik (NNP 1991). 

Prisregleringen och andra regleringar tas bort från och med den 1/7 1991, 
medan gränsskyddet behålls i avvaktan på en internationell överenskommelse. 
Stödet till det norrländska jordbruket kvarstår för att upprätthålla lönsamheten. 
Utjämningsregleringarna ersätts av ett förenklat system som till skillnad mot 
tidigare inte är kopplat till exportens finansiering. Detta förenklade system ska 
trappas ned med 50 % den 1/7 1994 och avvecklas ett år senare (MD 1991: 
21). SMR beslutar hösten 1990 om ett omställningsstöd, men 
jordbruksministern är kritisk. Efter hot om uteblivet utjämningsbidrag för 
föreningar som deltar återkallar SMR beslutet. Den 1 januari 1991 upphör även 
mjölksubventionerna. 

Den fastställda planen för avregleringen innehåller dock luckor, till 
exempel om effekter av kommande GATT-avtal och om ett eventuellt EG-
medlemskap. Aktörerna inom branschen är därför osäkra på hur omfattande 
förändringarna skulle bli. En förväntad följd av åtgärderna är ytterligare 
fusioner vilket den Livsmedelspolitiska arbetsgruppen (Ds 1989: 63) ser som 
positivt om det medför en utjämnad och därmed förbättrad 
konkurrenssituation. Konkurrenskommittén (SOU 1990: 25) föreslår i samma 
anda att samarbete mellan kooperativa föreningar bör förbjudas. 1991 införs en 
lag om konkurrensbegränsningar i jordbruket som betonar inriktningen mot 
ökad konkurrens inom jordbrukssektorn, även om den ersätts av annan 
lagstiftning 1993. Det förutsägs inom branschen och bland politiker att 
innovationsförmågan nu blir viktig, liksom aktiv marknadsföring.  

Effekterna av avregleringen blandas samman med effekterna av närmandet 
till EG och EG-anpassningen. 1990 inleder regeringen förhandlingar om ett 
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medlemskap i EES och snart börjar ett arbete med EG-anpassning. Bland 
annat fattar riksdagen 1992/93 beslut som delvis anpassar jordbrukspolitiken 
till EG:s regler trots att jordbruket inte omfattas av EES-avtalet. 

I och med den beskrivna utvecklingen ställs strategier och 
interaktionsmönster som bygger på branschens regleringar på ände. 
Förhandlingsekonomin ersätts av ett marknadstänkande där 
produktionsinriktningen nästan helt styrs av efterfrågan. Flera respondenter 
beskriver de förändrade lönsamhetsrelationer, de avskaffade exportstöden, den 
nya konkurrenslagen och diskussionerna om EG som fortsatta signaler om 
framtida villkor. Inom branschen råder åtminstone i efterhand stor enighet om 
att fokus nu läggs på produktutveckling och på marknaden, snarare än på 
kostnader och rättviseaspekter; 

Tidigare […] arbetade man väldigt mycket i vad ska vi säga… 
kartellbildningar inom branschen beroende på att det fanns ingen 
marknadsekonomi i branschen ändå. Och jag tror att det gjorde att också 
samhället accepterade samarbetsorganisationerna. (Åke Modig, Arla, 
1997)

[Vi] har varit väldigt fyrkantiga i mejeribranschen och bara tittat på vad 
det kostar. Försökt vara kostnadseffektiva och har inte sett så mycket till 
marknadsbehov. (Ingemar Nordell, Skånemejerier, 1998)  

Vi har gått ifrån ett kraftigt regleringssystem […] där det hela tiden 
handlade om rättvisa mellan mejeriföreningarna i form av avgifter och 
bidrag. Under hela 1980-talet var den stora frågan hur vi skulle få det 
rättvist. Ingen tänkte speciellt mycket på marknaden. (Thomas Andersson, 
Falköpings mejeri, 1999)  

SMR och LRF fungerar under omregleringsprocessen som vägledande 
organ, de skapar gemensamma bilder av framtiden för mejeriföretagen. Detta 
arbete är särskilt viktigt för mindre mejeriföretag utan stora administrativa och 
strategiska enheter. LRF driver aktivt kampanjen ”Spårbytet” som syftar till att 
skapa beredskap om framtiden och ett eventuellt EU-medlemskap. 

Som en följd de omfattande förändringarna i lagar och regler förändras 
även formerna för branschens interaktion. Omedelbara förändringar sker inom 
SMR:s organisation. Tre produktbolag ersätter den tidigare verksamheten inom 
Mejeriernas marknad: RiksOst AB, AB Svenska Smör och Skandmilk AB. 
Dessa bolag blir direktägda av mejeriföretagen. Allt arbete med prisregleringar 
etcetera inom SMR monteras ned (Konkurrensverket 2000a). Förändringarna 
sammanflätas med den fortsatta avregleringsprocessen, med EU-medlemskapet 
och med internationella trender.  
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Fusionsvågen före och efter det jordbrukspolitiska beslutet  
En ny ”fusionsvåg” inträffar i slutet av 1980-talet och under inledningen 

av 1990-talet, före och efter det jordbrukspolitiska beslutet. En viktig orsak är 
att lönsamhetsrelationerna förändras, vilket innebär att små, specialiserade 
mejeriföretag med inriktning på mindre lönsamma produkter riskerar problem.  

Fusionsmöjligheterna är flera och diskussionerna många, i synnerhet om 
ett Mittmejerier i södra Norrland (se Normark 1994). DalaMejerier uttalar att 
det vore en fördel att skapa längre produktionsserier i standardsortimentet 
inom K-mjölksproduktionen. Om Geflemejerier (senare Gefleortens 
mejeriförening) ingår i fusionen uppnås även längre serier i ost- och 
smörproduktionen. Inom Gefle anser man att strukturen inte blir den bästa om 
Värmland ingår. Inom SMR anses att en mer rationell produktion uppnås om 
Värmlands mejeriförening fusionerar med Arla. SMR driver också på 
Mittmejeriertanken. Ett annat alternativ är att slå samman Geflemejerier, NNP 
samt Södra Hälsinglands Mejeriförening, men Hälsingland vill inte fusionera 
med NNP. Slutligen går Värmlandsmejerier64, DalaMejerier samt Södra 
Hälsinglands Mejeriförening samman till Milko Mittmejerier. Fusionen följs av 
en omorganisering som skapar längre produktionsserier inom respektive 
segment. NNP (Nedre Norrlands Producentförening som några år tidigare 
fusionerat med Ångermanland Mejeriförening) står helt utanför denna 
fusionsvåg, trots diskussionerna med Gefleorten. Norrmejerier växer genom en 
fusion med Norrbottens läns Producentförening 1991. Även Falköping och 
Gäsene mejeriförening står utanför fusionerna. (MD 1991: 21) 

Gefleorten fusionerar istället hösten 199065 med Arla. Sammanslagningen 
varar i 9 månader innan fusionen upphävs efter förhandling i 
marknadsdomstolen. I domskälen (MD 1991:21) uttalas att det givet den 
bristande konkurrensen inom branschen och beslutet om att avreglera är viktigt 
att inte ytterligare förhindra potentiell konkurrens. I och med att en avreglering 
är aktuell ställs nya krav på mejeriföretagen; ett av syftena är just att 
konkurrensutsätta jordbrukssektorn. I praktiken innebär det att ytterligare 
fusioner som utökar Arlas geografiska uppsamlingsområde knappast kommer 
att tillåtas. I MD 1991: 21 nämns att Arla och Helsingborgs Mjölkcentral avtalat 
om att använda Arlas varumärke parallellt med Helsingborgs på Helsingborgs 
förpackningar. Detta tolkas som att en fusion planeras. Emellertid genomförs 

64 Värmlandsmejerier fusionerade dessförinnan med Norra Dals mejeriförening.  
65 Fusionen trädde i kraft den 1 oktober. Ungefär samtidigt prövades och godkändes Arlas 
fusioner med Ölandsmejerier och Skövde andelsförening. Även Västervik och Gäsene 
nämndes av Arla som kandidater för framtida fusioner. Västervik fusionerades något år 
senare liksom Fotskäls mejeriförening medan Gäsene förblivit fristående.
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inte avtalet. Företrädare för Arla poängterar att de satsar internationellt och inte 
har någon strategi för att växa i Sverige.  

Helsingborg fusionerar 1991 med det sydligaste mejeriföretaget 
Skånemejerier. Sammanslagningen är en direkt följd av avregleringen, men har 
diskuterats tidigare. Helsingborg har en hög andel industriförsäljning, det vill 
säga mjölkpulver, som efter avregleringen tappar i lönsamhet. Fusionen drivs 
från ägarna som anser att det inte ska vara någon skillnad i avkastning mellan 
olika bönder i Skåne; Skånemejerier har en större andel av sin produktion som 
säljs som dryckesmjölk och skulle därmed få avsevärt bättre lönsamhet om inte 
fusionen genomförs. Alternativet för Helsingborg, ett sammangående med 
Arla, finns inte längre i och med Gefleortens upplösta fusion. 

Arlas förberedelser inför avregleringen består i stor utsträckning av olika 
organisatoriska förändringar för att möta den nya öppenheten. Företaget 
bildar en medlemsdivision samt tre produktdivisioner. Detta tillmäts inom 
företaget minst lika mycket strategisk betydelse som Arlas fusioner med 
mindre mejeriföretag (Öland, Skövde). Gefleorten koncentrerar efter 
fissionen verksamheten främst till K-mjölksproduktion. 

Figur 5.1. Mejeriföretagens ungefärliga 
geografiska lägen och områden.  

Fusionerna vid 1990-
talets början förstärker 
koncentrationen i 
branschen, med en mycket 
stor mejeriförening. 
Samtidigt innebär 
fusionerna att några av de 
mindre föreningarna slås 
samman till större och mer 
livaktiga enheter på 
marknaden. Ytterligare 
fusioner gäller mindre 
mejeriföretag som 
inlemmas i angränsande 
större företag såsom 
Engelholms producent-
förening (fusion 1994 med 
Skånemejerier).
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 Längst i norr finns efter avregleringen 1991 Norrmejerier, med en stor 
geografisk yta. Söder om Norrmejerier ligger NNP som även säljer andra 
livsmedelsprodukter via grossist. Milko Mittmejerier och Gefleorten är de 
övriga ”Norrlandsföreningarna”. Arla är den största svenska mejeriföreningen 
och via sina dotterbolag en av Nordens ledande livsmedelskoncerner. Belägna 
inom Arlas upptagningsområde finns de mindre föreningarna Gäsene och 
Falköping. Gäsene är sedan 1975 specialiserade på ostproduktion. Falköping 
har också fokus på ostproduktion, men söker efter avregleringen öka sin 
andel färskvaror. Slutligen finns den då näst största mejeriföreningen 
Skånemejerier. Boxholms ost är däremot ett litet, privat mejeri.  

I tabell 6.1 beskrivs den strukturella utvecklingen i branschen med 
utgångspunkt i marknadsandelar baserade på invägning. (Företag som kvarstår 
år 2000 är markerade med fet stil). 

Tabell 5.1. Marknadsandelar och svenska mejeriföretag 1988-1997.   

Svenska mejeriföretag Andel av mjölkinvägningen i % 
1989 1991 * 1993 1995 1997 

ARLA (Sedermera Arla Foods) 58,4 65,8 64,1 64,1 64,5 
 - Fotskäls Mejeriförening      
 - Skövde Andelsförening 1,5     
 - Västerviksortens mejeriförening 1,1     
 - Ölandsmejerier 2,5     
Gefleortens Mejeriförening 1,7 Arla 1,6 1,4 1,3 
Falköpings Mejeri 1,6 1,8 2,2 2,1 2,0 
Gäsene Mejeriförening 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
MILKO Mejerier - 7,9 7,7 7,4 7,3 
 - Dalarnas Mejeriförening 2,9     
 - Norra Dals Mejeriförening 0,5     
 - Södra Hälsinglands Mejeriförening 1,5     
 - Värmlandsmejerier 3,1     
 - Nedre Norrlands 
Producentförening 

5,6 5,7 5,5 5,6 5,5 

Norrmejerier 3,7 5,8 5,7 5,9 5,8 
 - Norrbottens läns 
Producentförening 

2,3     

Skånemejerier 8,6 12,2 12,3 12,7 12,8 
 - Helsingborgs Mjölkcentral 3,7     
 - Engelholms Producentförening  0,1  - - 
 - Kågerödsortens Mjölklevf.   0,2 0,3 0,3 0,3 
Övriga 0,5 u.u u.u u.u u.u 

Källa: Arlas årsredovisningar under perioden 1992-1999, MD 1991: 21.   
* Siffror från 1991-06-30. För 1993 och framåt avses siffror från december månad.  
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Det finns under hela decenniet även gårdsmejerier. I norra Sverige finns 
gårdsmejerier som etablerat verksamhet i form av ostproduktion, exempelvis 
Skärvångens mejeri. Dessa mejerier uppmärksammas allt mer mot slutet av 
1990-talet. Söderut satsar gårdsmejerierna även på produktion av 
konsumtionsmjölk, men med varierande framgång. I början av decenniet 
återfinns tidningsartiklar och uttalanden i årsredovisningar där även 
gårdsmejerierna lyfts fram som (potentiella) konkurrenter. Efter hand röner de 
dock mindre uppmärksamhet och utländska aktörer dominerar beskrivningarna 
av vilka som är viktiga konkurrenter. Gårdsmejerierna kommer inte att 
behandlas fortsättningsvis då de haft en mycket marginell betydelse i 
branschens omvandling. 

Storleksförhållandena hos företagen samt de geografiska lokaliseringarna 
har betydelse för hur företagsledningarna upplever interaktionen i branschen. 
Arlas dominerande ställning både storleksmässigt, i de gemensamma bolagen 
och som drivande aktör av nya idéer präglar branschen. Arla tillskrivs som 
marknadsledare också ett ansvar för att driva utvecklingen, vilket delvis blir 
paradoxalt när några av de övriga svenska företagen både växer och på vissa 
specialmarknader utmanar Arla. 

Lagstiftning och lobbying före och efter EU-medlemskapet 
Allt eftersom avregleringen fortskrider sker en ökad anpassning till det 

dåvarande EG som påverkar interaktionen. Ett led i anpassningen är den nya 
konkurrenslagen 1993 (SFS 1993:20). Lagen innebär att branschens samarbeten 
granskas i olika steg. Först ut är ett avgörande för RiksOst, medan utredningar 
kring gemensamma varumärken och deras distribution tar längre tid. 
Förhållandevis snabbt leder dock tillämpningen av lagen till ändringar i flera 
avtal om distribution och produktutbyte. Konkurrensverkets agerande 
sammanfaller med mejeriernas ökade behov av att hitta nya, lönsamma 
produkter, varför förutsättningar för ett nytt förhållningssätt kommer till stånd.  

EG-anpassningen följs upp av EU- inträdet och en anpassning till EU:s 
jordbrukspolitik. EU innebär nya regleringar och ökad öppenhet mot 
medlemsländerna, men en begränsning relativt övriga länder i jämförelse med 
avregleringens syfte. Det finns fortfarande ett visst skydd för konkurrens inom 
EU, men då kvoterna för den tillåtna produktionen inom EU ligger över 
konsumtionsnivån skapar det ändå ett starkt konkurrenstryck på EU-
marknaderna, menar företrädare för de olika företagen. Från Arlas sida 
framhålls nyttan av ett EU-medlemskap, samtidigt som vissa problem, 
exempelvis kvoterna, lyfts fram.  

I samband med EU-medlemskapet försöker Gefleortens mejeriförening 
åter fusionera med Arla. Efter det nya negativa beslutet satsar Gefleorten på 
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färska mejeriprodukter och en lokal prägel. För alla svenska mejerier under 
1990-talet, utom Arla, intensifieras satsningarna på en lokal profil. På den 
svenska marknaden är det lokala viktigt, på en internationell marknad 
poängterar företagen, även Arla, det svenska.  

Mot bakgrund av den ökade internationaliseringen tycker flera 
företagsrepresentanter att myndigheter såsom Konkurrensverket inte drar rätt 
konsekvenser av utvecklingen. De menar till exempel att andra 
marknadsbedömningar borde ha gjorts vad gäller fusionen mellan Gefleorten 
och Arla, liksom i bedömningen av de numera avskaffade samarbetena. Inte 
minst väcktes frågor när en tilltänkt fusion eller åtminstone ett nära samarbete 
mellan Arla och Valio 1997 ges klartecken av Konkurrensverket.  

Branschföreningen SMR genomför i samband med EU-medlemskapet en 
omvärldsanalys. Genom kontakter med internationella organisationer såsom 
EDA (European Dairy Association), andra mejeriföretag och politiker, samlar 
SMR sin bedömning i skriften ”Det Globala Mjölkspelet” (Mejerierna 1996). 
Skriften som ett underlag för diskussion både med mejeriföretagen och med 
mjölkproducenterna. Syftet är att ge en ”mental förberedelse” för vad man bör 
göra när EU är den aktuella ”spelplanen”, menade vd:n för Svensk Mjölk (Sven 
Malmström 1999). Skriftens analys baseras på en globaliseringstrend, en 
regionaliseringstrend och en miljötrend. Detta arbete får ett stort genomslag 
bland mejeriföretagen, något som illustreras av att de lyfter fram mycket 
likartade problembilder och flera respondenter hänvisar till skriften. 

Efter avregleringen och EU-medlemskapet försvinner 
branschorganisationens roll som koordinator i praktiska frågor. Lobbying är 
dock en fortsatt viktigt och mycket av detta arbete sker inom ramen för 
branschorganisationen. Svensk Mjölk fortsätter att driva kunskapsgenererande 
projekt, till exempel analyser av mjölkproduktionens lönsamhet. Resultaten av 
projekten används i utbildning, opinionsbildning och i arbetet gentemot 
verk/departement och EU-kommissionen. Svensk Mjölk arbetar även mycket 
med att påverka EU:s regelsystem  

En annan åtgärd är att samla de svenska mejeriindustriföreningarna (SMR) 
och mjölkproducenternas förening, Svensk Husdjursskötsel (SHS), i en ny 
organisation kallad Svensk Mjölk66. Detta ses som viktigt för framtida 
konkurrenskraft;  

Man kunde föra en diskussion på ett annat sätt mellan mjölkproducenter 
och på  en lite mer övergripande nivå om mjölkbondens förutsättningar 
och fatta mer informerade beslut om rådgivning och rekommendationer 

66 Svensk Mjölk handhar kunskapsutveckling om kost- och näringsfrågor samt politiska och 
ekonomiska frågor kopplade till branschen. Kvalitet, miljö, avel, djurskötsel, kokontroll, 
djurskötsel samt foder hanteras. Svensk Mjölk utvecklar kunskap samt säljer tjänster.  
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och därmed åstadkomma bättre effektivitet (Sven Malmström, Svensk 
Mjölk, 1999)

Mot slutet av 1990-talet har nya utmaningar uppstått. Mot bakgrund av 
detta utvecklar svensk Mjölk år 2000 en ny framtidsskrift för branschen, Vision 
2010. Några av de utmaningar som branschen möter är EU-kommissionens 
försök att reformera EU:s jordbruk. Förenklad jordbrukslagstiftning, ökad 
konkurrenskraft, säkerhet och kvalitet, stabila priser och skälig levnadsstandard 
för sektorns sysselsatta samt miljömål är bland de mål som diskuteras i Agenda 
2000. EU:s jordbrukspolitik är under förändring, men den är trögrörlig, på 
grund av starka grupper till exempel i Frankrike. Nya handelsavtal syftar till att 
EU dels ska öppna de egna marknaderna i ett antal steg, dels ska minska 
handelshindren. Ett första steg är en nedtrappning av exportstödet, både i 
volymer och monetärt. En utvidgning av EU österut diskuteras också och antas 
innebära stora påfrestningar för jordbrukspolitiken. Det finns exempelvis 
många kooperativa mejeriföretag i Centraleuropa som väntas bli medlemmar i 
EU vilket oroar mejeriföretagen (se även Schilthuis & van Bekkum 2000 för en 
beskrivning av problematiken).  

Nya konkurrenter och ny konkurrens 
Företagens reaktioner på EU-medlemskapet varierar. Gemensamt är att 

företagsrepresentanterna menar att EU och avregleringen medfört en 
internationalisering av interaktionen. Vidare är branschens aktörer eniga i att 
avregleringen i kombination med EU-medlemskapet medfört flera positiva 
inslag. Det följande citatet exemplifierar inställningen; 

 Det jag tycker är positivt, det är att prissättningen är fri. Här jobbar man 
utifrån respektive företags förmåga, och man jobbar på ett 
konkurrensutsatt sätt. (Ove Alm, Gefleorten, 1997). 

Från Arlas sida framhålls att Arla var väl förberett för en 
internationalisering, men att denna inte kunde komma igång förrän i och med 
EU-medlemskapet. Tidigare var införselskydden för effektiva för allt annat än 
högförädlade produkter67. Samtidigt kommer andra företag in på de svenska 
marknaderna och bidrar till att de svenska företagen utvecklar sina 
exportaktiviteter för att hantera volymbortfall. De direkta effekterna av EU-
medlemskapet blir dock inte lika stora som förväntat eftersom den svenska 
kronan är relativt svag (Skånemejerier 1996). Öppningen av marknaderna 
kopplas dock över tiden till en hårdnande konkurrens. En rad närmast 
internationella trender påverkar de olika aktiviteterna mot ökad konkurrens;  

67 Internationaliseringen satte fart under slutet av 1980-talet inom mejeribranschen med 
avseende på fruktyoghurts. Detta beskrivs längre fram i kapitlet.  
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Europeiska mejeriföretag specialiserar sig och opererar på stora 
marknader. Aktörer som nämns är de franska företagen Danone 
och Soodial samt italienska Parmalatt. Unilever, Nestlé och General 
Foods är stora på de näraliggande marknaderna för 
margarinsubstitut och glass, mjölkpulver och barnmat respektive 
ost. Successivt ökar deras närvaro i Sverige.  
Flöden av överskott över gränserna. 1994 etableras det 
dominerande finländska företaget Valio i Sverige bland annat som 
en följd av överskott på den finländska marknaden. Betydelsen av 
internationaliseringen och de internationella förbindelserna visas 
inte minst några år senare i samband med ”Rysslandskrisen”. Flera 
företag har byggt upp export till Ryssland men marknaden 
försvinner ”över en natt”. Ett antal europeiska mejeriföretag tvingas 
söka alternativ på den inre marknaden då nedtrappade exportbidrag 
försvårar export utanför EU. 
Detaljhandelns omstrukturering. Upphandlingar centreras, 
företagsstrukturerna blir nordiska eller europeiska.  
Ett ökat intresse för produktutveckling följer avregleringen och 
förstärks av EU-inträdet. Företagen strävar efter att hitta produkter 
som kan stå emot prispressen. 

Mot en nordisk struktur – nya fusioner  
Vikten av att tillhöra ett stort företag, en även tidigare starkt förankrad 

uppfattning i branschen, förstärks under 1990-talet. ”Det sitter i ryggmärgen, 
det sitter i hjärnorna detta att man måste vara med i stora företag. Och det 
finns ju logiska skäl till det. Styckkostnaden blir lägre när du får de stora 
serierna. Marknadsföringskostnaderna blir lägre per kontakt” framhåller till 
exempel Ingemar Nordell på Skånemejerier (2000). Inom de mindre företagen, 
såsom Gefleorten och Falköping, poängterar man å sin sida att det kan vara 
bättre att vara ett relativt litet företag än ett medelstort företag.  

Ytterligare fusioner diskuteras under andra halvan av 1990-talet, 
motiverade framför allt av växande motparter i form av dagligvaruhandeln och 
en upplevelse av ökat konkurrenstryck från internationella aktörer. Under 
mitten av 1990-talet är visserligen fusionsaktiviteterna begränsade, men Arlas 
Vd initierar tidigt diskussioner om en möjlig fusion på nordisk nivå, där såväl 
finländska Valio som danska MD Foods utpekas som lämpliga partners. En 
fusion mellan Arla och Valio finns på idéstadiet, men samarbeten och 
fusionsidéerna avbryts när Valio 1992 ombildas till aktiebolag. MD Foods är 
sedan länge den danska motsvarigheten till Arla. Företaget satsar även 
internationellt. Under hela 1990-talet förespråkar Arlas vd en gemensam 
nordisk struktur, dock utan att mer än vissa samarbeten kommer till stånd. 
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Samtidigt oroas man inom Arla över en försvagad position i jämförelse med 
MD Foods och Valio och i ett vidare europeiskt perspektiv.  

Under sommaren och hösten 1998 diskuterar Arla och Valio ett 
gemensamt produktionsbolag för vissa produkter. Affären kommer dock aldrig 
i hamn efter flera turer, där Arla bland annat tar in MD Foods i samtalen. I 
mars 1999 beslutar MD Foods att fusionera med Klöver Mealk. Affären 
påverkar både Arla och Skånemejeriers relationer med sina danska partners, 
MD Foods respektive Klöver Mealk. Ett alternativ för Skånemejerier var 
tidigare att gå samman med Klöver då en fusion med Arla knappast skulle 
tillåtas av Konkurrensverket. Dessutom hade Klöver och Skånemejerier vissa 
samarbeten. Hösten 1999 meddelas slutligen att Arla och MD Foods ska 
fusionera, ett beslut som föregås av begränsad ryktesspridning och som skapar 
en del turbulens. Fördelarna för Arla med fusionen beskrivs bland annat som 
tillgång till danskarnas ”viktiga exportkanaler och produktutveckling” 
(Lantmännens Riksförbund 2000:50) medan MD får en större hemmamarknad 
och därmed mindre sårbarhet. Arla har vid tidpunkten för fusionen 65 procent 
av den svenska mjölkinvägningen och tillsammans får aktörerna knappt 80 
procent av invägningen i Sverige och Danmark. Ca en sjundedel av den totala 
verksamheten ligger därtill i England. Arla något före fusionen avvecklat sin 
verksamhet i England och börjat arbeta med MD:s säljorganisation på denna 
marknad. Arla Foods blir Europas största mejeriföretag68.

Samtidigt ryktas det under 1997 och 1998 om en fusion mellan NNP och 
Milko. En rad artiklar från 1997 och framåt innehåller uttalanden som är 
positiva till olika fusionsalternativ. Även mellan kött- och mjölkproducenterna 
finns tankar om en stor norrlandsförening. De svenska köttproducenterna 
bildar dock Swedish Meats 1998. 1999 genomförs fusionssamtal mellan 
Norrmejerier och NNP samt mellan NNP och Milko. Norrmejerier är länge 
med i diskussionerna, men beslutar att stå utanför med motiveringen att en 
norrlandsprofil inte fungerade med ett mejeri som täcker Värmland. Det 
slutliga resultatet blir en fusion år 2000 mellan NNP och Milko där NNP:s 
huvudkontor i Östersund behålls, medan föreningen tar namnet Milko. NNP 
Lantmännen uppgår i Svenska Lantmännen.  

68 Med avseende på invägd mjölkmängd. Enligt Mejeriernas Statistikdatabas 99-09-08 hade 
Lactalis i mars 1999 en invägning på 6,5 miljarder kilo och var vid denna tidpunkt störst. 
Coberco-Friesland från Nederländerna följde på 6,0 samt MD Foods/Klöver Maelk på 
5,00. Därefter följde bland annat Campina Melkunie på 4,7. Världens största mejeriföretag 
mätt i invägning var Dairy Farmers of America med 14,8 miljarder kilo följt av ett Nya 
Zeeländskt företag på 10,0. Därefter kom Lactalis. Mätt i omsättning var Nestlé störst, följt 
av Phillip Morris (Kraft), Dairy Farmers of America, Danone, Lactalis och Parmalat. 
Genom sammanslagningen kom Arla Food ungefär på en femte plats. (svensk Mjölk 
1999a,b,c). Campina Melkunie och Dairy Farmers of America är kooperativ.
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Effekterna av de eventuella fusionerna, framför allt den mellan Arla och 
MD Foods, diskuteras flitigt i branschen under hösten 1999. Från Milko 
betonas en fördel med Arlas fusion, nämligen en förstärkning av den regionala 
identiteten eftersom ”det har en betydelse var din produktionsanläggning finns 
när det gäller färskvaror”. Samtidigt framhåller vd Berg att fusionen också 
innebär att hotet från ”danskarna” är avvärjt i och med fusionen; Arla Foods 
skulle inte vilja prispressa allt för mycket på den egna marknaden där man 
redan har goda marknadsandelar. Valio betraktas inte som ett lika stort hot. 
Milkos vd uttrycker även öppenhet för ytterligare samarbeten och en tro på 
flera nordiska företagsstrukturer. (Så småningom etableras ett samarbete mellan 
Milko och finländska Ingman Foods).

Gefleorten och Falköping står utanför båda fusionerna. Vd:n för 
Falköpings mejeri menar redan innan fusionen att inte går att ”slåss” med Arla 
Foods på deras villkor. Det är därför viktigt att vara ett nischföretag. På 
Gefleorten uttrycks en viss osäkerhet om vad fusionerna kommer att betyda. 
Fusionen till Arla Foods skulle kunna medföra en förstärkning av det lokala 
som varit företagets grund sedan fissionen från Arla. Marknadsföringen spås få 
mer betydelse för att hävda det lokala. Samtidigt begränsas rörelsemöjligheterna 
utanför den lokala marknaden än mer ”när de andra blir giganter”. 

Konkurrensverket lämnar fusionen mellan Arla och MD Foods utan 
åtgärder. Bland annat anser verket att MD Foods inte var ”en stark potentiell 
konkurrent på den svenska marknaden för konsumtionsmjölk” 
(Konkurrensverket 2000b; 15) och fusionen kan därför inte hämma effektiv 
konkurrens på den svenska marknaden. Detsamma gäller några andra 
produktkategorier. För fruktyoghurt var MD visserligen en potentiell 
konkurrent, men på detta område finns även andra konkurrenter. Fusionen är 
den första i Europa mellan kooperativ från olika länder.  

Utvecklingen under 1990-talet i sammanfattning 
Utveckling kommer fortsatt att beskrivas dels utifrån övergripande 

strukturella förändringar, dels utifrån interaktionen kring specifika aktiviteter. 
För att relatera utvecklingen på olika områden till varandra sammanställs några 
övergripande händelser i figur 5.2.  
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Primärproduktionen och råvarudistributionen 
Efter den historiska och övergripande strukturella beskrivningen vänds nu 

intresset mot olika centrala aktiviteter inom branschen och deras kontext. De 
berättelser som redovisas avser huvudsakligen perioden 1990-2000. 
Mejeriföretagens produktion kan delas in i två delar; dels den primärproduktion 
som sker hos leverantörerna och ägarna, det vill säga mjölkbönderna, dels den 
förädling som sker i mejeriföretagets anläggningar. Råvaran har en begränsad 
livslängd samtidigt som produktionen sker kontinuerligt (med vissa 
säsongsvariationer). Därför präglas primärproduktionen såväl som 
processproduktionen inom mejeriföretagens anläggningar av att balansera 
tillverkningen av olika produkter mot avsättningsmöjligheterna. I detta avsnitt 
är det primärproduktionen som presenteras. Interaktionen mellan 
mejeriföretagen vad gäller aktiviteten primärproduktion påverkas av 
rationaliseringar och stödjande aktiviteter som omfattar utveckling, utbildning, 
miljöarbete och kvalitetshöjning på gårdsnivå. Viktigt är givetvis också de 
avräkningspriser som mejeriföretagen kan erbjuda sina bönder. 
Primärproduktionens villkor är även nära förknippade med 
råvarudistributionen, som beskrivs senare i detta avsnitt. Flera av de villkor för 
bönderna och mejeriföretagen som behandlas har betydelse för interaktionen 
för aktiviteter senare i värdekedjan och beskrivs därför mer noggrant.  

Strukturella förutsättningar och oklarhet om regelverk 
Omvärldsförändringarna innebär osäkerhet om strukturella förutsättningar 

och regelverk, vilket förstärker de redan existerande rationaliseringarna i 
primärproduktionen. Rationaliseringarna inom branschen hänger samman med 
strukturomvandlingen bland bönderna. Antalet mjölkbönder och mjölkkor har 
kraftigt reducerats under 1900-talet. 1950 fanns närmare 270 000 
mjölkleverantörer, 1990 finns 25 000 och år 2000 är antalet 12 000. Antalet 
mjölkkor minskar med mer än två tredjedelar under andra hälften av 1900-talet. 
Genom en kraftigt ökad produktivitet per ko minskar dock den totala svenska 
produktionen endast med drygt 25 procent under samma period (Svensk Mjölk 
2001). Siffrorna visar att gårdarnas besättningar under de senaste 50 åren blivit 
allt större och mer produktiva. Det blir mot slutet av decenniet också vanligare 
med gemensamma mjölkleverantörsföretag och det sker en föryngring bland 
bönderna (Milko 2001). 

Ett viktigt jordbrukspolitiskt instrument inom EU som den svenska 
debatten initialt fokuserar på efter EU-medlemskapet är mjölkkvoterna. 
Kvotsystemet är sedan 1984 en del av EU:s jordbrukspolitik, med syfte att 
minska överproduktionen. Riksdagen väljer att koppla miljökrav till 

Print & Media



129

tilldelningen av mjölkkvoter. Dessutom gynnas ekologisk produktion när 
beräkningsgrunder för tilldelning sker (jfr Riksrevisionsverket 1996). 

Riksrevisionsverket konstaterar att de ständiga förändringarna i 
förordningar och regler rörande produktionen samt kvotsystemets komplexitet 
bidrar till att skapa osäkerhet inom näringen. Frågor kring kvotsystemet 
uppmärksammas både i intervjuer, i tidningsartiklar och i årsredovisningar 
under åren närmast efter EU-inträdet. Kvoterna ses som en stor begränsning 
och som en orsak till att en påbörjad period med en kraftigt stigande svensk 
mjölkproduktion i landet vänds i avhopp. Inledningsvis leder kvotsystemet till 
mjölkbrist men när kronan blir starkare 1996 vänder utvecklingen på grund av 
försämrade avsättningsmöjligheter.  

Kritik framkommer i intervjuer både vad gäller tilldelning av Sveriges kvot 
(landskvoten) samt gårdskvoterna och det är svårt att få en samlad bild utöver 
ett gemensamt missnöje. Varje land inför kvotsystemet på olika sätt 
(Riksrevisionsverket 1996). I Sverige tilldelas den enskilde bonden en kvot, 
vilken är knuten till ett visst mejeriföretag. Kvoten kopplas till den aktuella 
gården och följer med till en ny ägare. Landskvoten är mejeriföretagens 
samlade kvoter och förhandlas fram baserat på landets tidigare 
mjölkproduktion. Om kvoten överskrids samlar mejeriföretagen in avgifter åt 
Jordbruksverket om några av företagens medlemmar bidragit till att 
landskvoten överskrids genom att kraftigt överskrida sin egen kvot. En 
nationell reserv handhar kvoter som kommer från producenter som upphör 
med sin produktion och säljer kvoter inom den region där de ursprungligen är 
tilldelade. I intervjuer beskrivs olika problem beroende på geografisk 
lokalisering. Trots detta driver Norrlandsgruppen, LRF, NNP och 
Norrmejerier 1995 frågan om att mjölkkvoterna ska regionindelas samt att 
handel mellan regioner inte ska tillåtas vilket också blir resultatet69. 1997 är 
dock situationen problematisk i Norrland där den ursprungliga tilldelningen av 
kvoter kommer i otakt med nedläggning och nystart av produktion, medan ett 
överutbud ett år senare rapporteras i södra Sverige.  

1998 överskrider bönder inom Arla sin kvot och totalt sett hamnar Sverige 
nära men under landskvoten. Fortsatt snedfördelning av kvoterna rapporteras. 
Kvotproblemen kvarstår även under 1999 då Jordbruksverket inte hinner 
fördela kvoterna. Ett resultat är att Skånemejerier därför köper mjölk från 
Danmark för att hantera sitt underskott av råvara. Samtidigt förefaller 
kvotproblemen ha blivit en del av mejeriföretagens vardag och 
uppmärksammas inte lika mycket som tidigare.  

69 Regionindelningen är norra Sverige, mellersta Sverige samt södra Sverige, även om den 
formella indelningen baserar sig på stödområden om övriga områden (Riksrevisionsverket 
1996).
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En annan fråga som bidrar till rationaliseringar inom näringen är 
ändringen av djurskyddslagen. Överutbudet av kvoter under 1998 beror delvis 
på dessa skärpta bestämmelser. En del bönder behöver bygga om sina 
ladugårdar, vilket i några fall bidrar till nedläggning om bönderna inte finner det 
lönsamt att bygga om sina ladugårdar så att de överensstämmer med de nya 
reglerna. Mot slutet av 1990-talet går den 10-årig övergångsperioden ut och 
aktualiserar frågan.  

Under mitten av 1990-talet är aktiviteterna i Norrland inriktade på att 
”förbättra den norrländske bondens förutsättningar” (NNP 1996: 2). Det är ett 
samarbete mellan kooperativa företag och LRF i Norrland. 1999 konstaterar 
NNP:s ordförande att den linje som Sverige och andra länder drivit inom EU 
missgynnar det norrländska jordbruket. Indelningen i stödområden ifrågasätts, 
exempelvis tillhör Jämtlands bönder inom NNP tre olika stödområden.  

I relation till primärproduktionen riktas kritik mot den svenska regeringen 
och de svenska myndigheterna, till exempel från Milko och NNP (Milko 1996; 
NNP 1996) med budskapet att förmåner och bidrag inte utnyttjades på det 
mest fördelaktiga sättet av politikerna. Dessa förmåner gäller främst stöd som 
är relaterade till mjölkbönderna. Liknande uttalanden finns från alla mejerier, 
även om man sett EU-medlemskapet som positivt eller som medförande vissa 
möjligheter. Kritik för fram som går ut på att skatter (exempelvis dieselskatter) 
och avgifter missgynnar de svenska bönderna.  

Mejeriföretagens relation med sina ägare och leverantörer
Både före och efter avregleringen konkurrerar mejeriföretagen endast 

mycket indirekt och begränsat om sina leverantörer. Begränsningen ligger 
delvis i det samarbetsinriktade kooperativa systemet samt det faktum att 
geografiska avstånd gör det problematiskt att leverera från enbart en eller ett 
fåtal leverantörer till ett mejeri som ligger inom ett annat område. 
Distributionen är därför en viktig del i relationen mellan mejeriföretag och 
leverantör (se avsnitt om råvarudistributionen). Av stor betydelse är också 
avräkningspriset, ersättningen för den levererade mjölken.  

Avräkningspriset och finansieringsmöjligheter 

Före avregleringen bestämdes avräkningspriset huvudsakligen av 
kostnadseffektiviteten inom mejeriföretagen och eventuella sidoverksamheter. 
Efter avregleringen påverkas priset i större utsträckning av hur företagen lyckas 
på marknaden eftersom utjämningssystemet tagits bort. Som exempel kan 
nämnas att Falköping, som tidigare haft ett högt avräkningspris, efter 
avregleringen erhåller ett pris i nivå med de andra mejeriföretagen. 
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I samband med avregleringen sänks avräkningspriset generellt sett och 
kraven på strukturrationalisering ökar. Bland annat Arlas ordförande betonar 
vikten av rationaliseringar samt att förutsättningarna måste relateras till vad 
som gäller inom EG (Arla 1990/1991). Under hösten 1991 kan dock priset 
successivt höjas och ordföranden menar att farhågorna delvis kommit på skam.  

Efter EU-medlemskapet börjar mjölkbönderna i allt större utsträckning 
jämföra sina villkor och avräkningspriser med priserna för unionens övriga 
bönder. Exempelvis inleder Arla prishöjningar 1996 för att ge bönderna bättre 
betalning. Ett tryck finns då även på övriga föreningar att följa efter. 
Utvecklingen är förhållandevis positiv relativt EU; 1998 ligger de svenska 
mejerierna relativt högt i jämförelse med avräkningspriserna i andra länder. I 
Skånemejeriers årsredovisning från 2000 påpekas att avräkningspriserna i 
mitten av 1990-talet varit som högst, och att de år 2000 för föreningens del låg 
på samma nivå som under 1990-talets första år. Det finns därmed en oro för att 
en vikande trend inletts. När Arla fusionerar med MD Foods innebär det en 
fusion med en förening med lägre avräkningspriser vilket väcker oro bland 
medlemmarna. Inom Arla argumenterar man då för att fusionen kan förhindra 
ännu lägre priser på sikt (Lantmännens Riksförbund 2000). Kraftiga sänkningar 
av avräkningspriser i Europa rapporteras under 1999. 

När avräkningspriset allt mer avgörs genom framgång på marknaden blir 
det också viktigare att hitta lönsamma produkter. Den kooperativa 
företagsformen innebär att ägarna kan behöva avstå höjningar i 
avräkningspriser eller acceptera sänkningar för att göra långsiktiga 
investeringar. Redan när flera mejeriföretag under 1990-talet satsar på och 
investerar i internationella marknader är bönderna inledningsvis motsträviga; 

 Det har ju varit en tveksamhet ifrån böndernas sida, kan man saga, att 
investera i produktion utomlands. De tycker väl inte riktigt att de har det 
kapitalet heller, att göra utomlandsinvesteringar, vilket sannolikt är 
nödvändigt för att klara en snabbare expansion. (Åke Modig, Arla, 1997)  

Mejeriföretagen behöver alltså kapital för att hantera en 
internationalisering och att skapa nya produkter och varumärken, samtidigt 
som ägarna måste finansiera ombyggnader och investeringar på gårdsnivå, 
bland annat som en följd av EU-regler. Den kooperativa företagsformen 
återfinns även i Europa, men vissa konkurrenter (Unilever med flera) är 
aktiebolag och har därmed andra finansieringsmöjligheter än kooperativen. Det 
största finländska mejeriföretaget, Valio, är ett aktiebolag sedan 1992. Det finns 
ingen harmoniserad lagstiftning om kooperativ inom EU.70

70 Van Dijk, Kyriakopoulos och Nilsson (1997) förutspår att de europeiska kooperativen 
fortsatt måste satsa mer på den ekonomiska dimensionen och en vid tolkning av vad ett 
kooperativ innebär för att vara livskraftiga. 
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Konflikterande krav – kooperativa idéer och marknaden 

Mejeribranschen påverkas av olika ideal. Mejeriföretagen är kooperativ 
som samtidigt i flera fall närmast är internationella företag. En kooperativ 
verksamhet kan ha inbyggda målkonflikter mellan de icke-ekonomiska och de 
ekonomiska målen (Lundholm 1986) och denna konflikt lyfts fram i intervjuer. 
Över tiden blir de svenska mejeriföretagen mer lika traditionella företag och det 
uppstår en spänning mellan kooperativa idéer i mejeribranschen och 
marknadstänkandet (jfr Nyström & Silander 2002). Efter avregleringen och 
fusionen lyfter Skånemejerier 1991 fram idén om en ny kooperation där 
konsumentnyttan står i centrum, vilket inte behöver strida mot medlemsnyttan.  

Ett problem direkt kopplat till den kooperativa företagsformen är att 
bönderna levererar mjölk året om och utifrån sin leveranskapacitet. 
Mejeriföretagen ersätter också bönderna oavsett om det just då finns avsättning 
för råvaran eller ej. Under regleringarna är detta ett mindre problem eftersom 
företagen då kan sälja produkterna med hjälp av exportstöd. Efter 
avregleringen blir överproduktion relativt avsättningsmöjligheterna ett problem. 
EU-inträdet mildrar delvis problematiken genom nya exportbidrag. Därefter 
uppträder en period av mjölkbrist. När invägningen mot slutet av 1990-talet 
åter vänder uppåt är det mot bakgrund av åter minskade exportbidrag och en 
hårdnande konkurrenssituation. De mjölkkvoter som finns innebär därtill att 
mejeriföretagen kan få böta om produktionen totalt överstiger landskvoten. 
Mot denna bakgrund initierar Skånemejerier under 1999/2000 diskussioner om 
alternativa ersättningar vid överproduktion. Syftet är att låta bönderna bära 
delar av kostnaderna vid överproduktion. Förslaget går dock inte igenom vid 
detta tillfälle. Alla mejeriföretag har vidare kostnadsbetingad prissättning, en så 
kallad stoppavgift. I denna ingår att tankbilen stannar, olika analyser av mjölken 
samt viss administration. För leverantörer med stora volymer per stopp blir 
därmed kostnaden lägre per levererat kilo mjölk.  

Regional förankring och begränsad konkurrens om bönderna 

Den regionala förankringen har varit och är viktig. Fusioner har ibland 
förhindrats genom regionala skillnader i villkor och uppfattningar mellan 
mjölkbönder. Även efter fusioner kan skilda uppfattningar leva kvar och utgöra 
grund för konflikter. Exempelvis spelar sådana skillnader mellan jämtländska 
och ångermanländska bönder roll i samband med vd-bytet och ordförandebytet 
inom NNP 1999.  

De regionala lojaliteterna bidrar också till att mjölkbönderna inte gärna går 
över till en annan mejeriförening. När detta förekommer är det vanligen i ett 
gränsområde mellan olika mejeriföretags upptagningsområden eller i samband 
med en fusion. Möjligheterna till konkurrens eller orsaken till de övergångar 
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som ändå sker består främst i det avräkningspris som mejeriföretaget kan 
erbjuda sina leverantörer. Lägre avräkningspriser förefaller framför allt 
framkalla missnöje snarare än övergångar mellan föreningar; 

Det är inte löpande, så att det sker ett ständigt flöde, åt endera hållet. 
Däremot kan det vara saker som inträffar, typ att om inte vi gentemot 
Arla har ett konkurrenskraftigt pris till våra ägare, [dvs.] att vår möjlighet 
att betala för råvaran uppenbart avviker. […] Den konkurrens som finns, 
den är ju mellan oss inom branschen, och vi följer varandras priser. Det 
gör ägarna framför allt, följer varandras priser, varje månad. Och det 
mejeriföretag som uppenbart avviker, får då antingen skärpa sig eller vidta 
åtgärder eller på något annat sätt… det händer att man byter styrelse, eller 
man byter ledning eller vad man nu gör. Så vi har inte så stora skillnader 
egentligen grannar emellan. (Bo Berg, Milko, 1997) 

I samband med fissionen mellan Arla och Gefleorten förbjuder 
Marknadsdomstolen Arla att försöka locka till sig mjölkbönder från Gefleorten 
genom att erbjuda dem merbetalning. Hösten 1991 sätter Arla stopp för nya 
medlemmar genom att införa en medlemskö (Arla 1992), men den avskaffas 
efter ett tag.  

Det finns alltså få indikationer på någon direkt konkurrens om 
mjölkbönderna. Ett undantag är en intervju med vd:n för Falköpings mejeri 
från 1992 där man framhållet det lite högre avräkningspriset som grund för att 
flera producenter gått över till Falköping (Rosengren 1992).  

Mjölkråvaran som konkurrensmedel  
I strukturomvandlingen på gårdsnivå men även inom mejeriföretagens 

produktion har tekniken haft en drivande roll (Uhlin 1993). Det förutspås 
också vid början av 1990-talet att den nya biotekniken samt en ökad 
konkurrens ska öka integrationen mellan primärproducent samt mejeriföretag. 
Det som framför allt karakteriserat utvecklingen är emellertid den ökade 
medvetenheten om och betoningen av råvarans karaktär i relation till kunder 
och konsumenter.  

Råvaran blir allt mer ett konkurrensmedel och mejerierna försöker stärka 
sina positioner, dels relativt utländska konkurrenter, delvis relativt sina svenska 
konkurrenter. Det senare betonas inte så mycket men är tydligt när 
satsningarna på råvaran kopplas samman med marknadsföring och 
kvalitetstänkande till en helhet med geografiska inslag. Gefleortens sökte 
befästa “Gefleortens - Ditt lokala mejeri” hos både kunder och konsumenter 
med nyckelord som Färskhet, Kvalitet, Närhet, Naturlighet och Miljö. Ett 
annat exempel kommer från NNP som vill föra fram sitt miljöarbete inom 
ramen för “NNP Rent Norrländskt”. 
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Genom att marknadsföra ekologisk råvara samt god djurhållning försöker 
svensk mjölkproducenter och mejeriföretag efter EU-medlemskapet 1995 
profilera sig internationellt som miljövänliga och djurvänliga alternativ. Som en 
följd av detta får de svenska mejeriföretagen ett intresse av att svensk mjölks 
rykte är gott samtidigt som man också strävar efter att de egna varumärkena ska 
framhävas med hjälp av en hos konsumenterna positiv inställning till råvaran. 
Den ekologiska produktionen är en del i detta. BSE-krisen 2000 ökar misstron 
mot animala produkter men stärker tilltron till det svenskproducerade. Mot 
slutet av 1990-talet blir även genmanipulering en uppmärksammad fråga. Ett 
generellt beslut mot att utfodra kor innehållande genmodifierade råvaror fattas. 
Andra frågor av vikt gäller slamförbud, det vill säga att slam inte bör användas 
för gödsling på åkermark som används för livsmedelsproduktion. Slamfria 
åkrar lyfts fram som en konkurrensfördel gentemot konsumenter.  

I de frågor som gäller mjölkråvarans förmedlade kvalitetsbild både 
konkurrerar och samarbetar mejeriföretagen. Det finns gemensamma 
standarder om än via oftast mycket indirekta samarbeten och kollektiva 
strategier som innebär att en bra bild av svensk mjölk är bra för samtliga 
mejeriföretag. Samtidigt innebär ojämn utvecklingstakt på det ekologiska 
området tillfälligtvis risk för leveranser från konkurrerande mejerier. 

”Öppen gård” och ”bonde i butik” är åtgärder som mjölkproducenterna 
arbetar med för att förstärka sina konkurrensfördelar. Det finns vidare olika 
projekt inom mejeriföretagen som syftar till förbättrade villkor inom 
primärproduktionen. Dels finns det ett samarbete på branschbasis inom ramen 
för Svensk Mjölk som syftar till att förbättra kunskapen på gårdsnivå dels finns 
olika initiativ mellan företag. Ett exempel är ett projekt för benchmarking 
mellan Skånemejeriers och Arlas mjölkbönder, skött av Svensk 
Husdjursskötsel. Detta projekt (“25-öringen”) syftar till att utveckla kunskap 
och affärsmässighet på gårdsnivå. Som nämndes ovan är möjligheterna att 
agera gemensamt inte lika komplicerade när det gäller primärproduktionen, 
som vid distribution och frågor med marknadsanknytning. Två exempel på 
satsningar på råvaran samt i produktionen, ekologisk mjölk och certifieringar, 
lyfts fram i det följande. 

Exempel 1 - ekologisk mjölk 

Intresset för ekologisk produktion i mejeribranschen uppstår under 1990. I 
mars 1990 uppger tidningen Fri Köpenskap att Konsum Örebro vill att Arla 
ska leverera Krav-mjölk. Inom Arla råder tveksamhet; är trenden mot magrare 
produkter är vad kunderna efterfrågar istället för ekologiska produkter? Istället 
blir det Milko som levererar den ekologiska mjölken. 1991 når ekologisk mjölk 
även Stockholm och Skåne, med Skånemejerier som producent. Hösten 1991 
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lanserar Arla sin första ekomjölk enligt Krav-kriterierna. Trots att många av 
medlemmarna, bönderna, protesterade beslutande Arlas styrelse om rekrytering 
av Eko-bönder. Opinionen vänder och Arla tar 1993 över Konsums 
Änglamarksmjölk som då produceras av Milkos dotterbolag Svensk Ekologisk 
Mjölk. Änglamarksmjölken är resultatet av Milkos samarbete med Konsum och 
säljs över hela landet under den period när ekologisk mjölk inte ingår i alla 
mejeriföretags standardsortiment.  

Cirka 1994 startar produktion av ekologisk mjölk på allvar i de flesta 
mejerier och samtidigt tar Arla in ekomjölken i samma typ av förpackningar 
som standardsortimentet (Norberg 1999). Milko väljer istället att profilera sina 
ekologiska produkter som en del av ett särskilt sortiment. Den ekologiska 
mjölken produceras enligt Krav-organisationens (Kontrollföreningen för 
ekologiskt odling) regler71. För mindre mejerier är volymerna ofta små och 
snart sedan Gefleorten 1995 beslutar att satsa på Krav-produktion i egen regi 
väljer man att förlägga produktionen av ekologisk mjölk till annat mejeri på 
grund av låga produktionsvolymer.  

Från och med att den ekologiska produktionen får ett bredare genomslag 
lyfts den hela tiden fram som ett viktigt område, men mejeriföretagen för fram 
en svag efterfrågan på dessa produkter som ett problem. Omfattningen av den 
ekologiska produktionen av dryckesmjölk ligger länge på någon procent av 
marknaden. Avräkningspriset påverkar även böndernas vilja att till exempel 
anpassa sig till en ekologisk produktion. Är denna mer kostsam så är det viktigt 
att bonden erhåller merbetalning. Även för mejeriföretaget krävs det att 
kostnaderna för ekologisk produktion inte blir för stora i form av extra bidrag 
till bonden, separata förädlingsprocesser, förpackningar, etcetera. Då måste 
betalningsviljan hos konsumenten kompensera kostnadsökningarna.  

1995 rapporteras att Arla har svårt att leverera ekologiska produkter i 
önskad takt. Det samma gäller Skånemejerier som temporärt slutar göra reklam 
för ekologiska produkter. I storstäderna och universitetsorterna säljer generellt 
sett den ekologiska mjölken bättre. Milko rapporterar till exempel 1998 att 
deras ekologiska sortiment inte utvecklats som förväntat och ser en förklaring i 
att invånarna upplever mjölk i sig som nyttig och miljövänlig. De flesta svenska 
bönder har ännu inte anpassat sig till ekologisk Krav-produktion.  

Utbredningen kan illustreras av att den ekologiska mellanmjölken 1998 
uppgår till 6,5 procent av Arlas totala försäljning av mellanmjölk (Arla 

71 Krav bildades 1985 för att “skapa ett enhetligt kontrollsystem och varumärke inom det 
ekologiska lantbruket.” (Palsander & Wiman 1997: 6) Krav-produktion innebär bland annat 
att ekologiskt odlat foder ska svara för 95 procent av fodret och hälften av fodret måste 
vara odlat på gården. Det finns dock inga direkta belägg för stora skillnader mellan 
traditionell mjölk och ekomjölk i näringshänseende. (Björck 2001). 
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1997/1998: 8). Under verksamhetsåret 1997/1998 rekryterar Arla ungefär 100 
nya Kravleverantörer vilket då var den största rekryteringen dittills. Ändock 
motsvarade ekomjölken endast 2,2 procent av invägningen (Arla 1998: 14). 
Samtidigt som intresset bland bönderna att ställa om till ekologisk produktion 
påverkas av konsumenternas intresse tar det tid att ställa om till ekologisk 
produktion. Ett skifte till att följa Kravs regler kräver ett års produktion enligt 
reglerna innan märkningen får användas. 72 Ökningen av ekologisk produktion 
och konsumtion av ekologiska produkter har därför gått i otakt och ibland 
skapat potentiella konkurrenssituationer mellan företagen. Avvägningen står 
mellan att undvika överskott av ekologisk råvara som mejeriföretag betalat 
merpris för eller att producera mycket små serier och att riskera att inte kunna 
leverera tillräckligt mycket råvara och riskera att konkurrenterna anlitas istället. 
Periodvis säljs ekomjölken som vanlig mjölkråvara vid överskott och/eller på 
grund av den naturliga säsongsvariationen i tillförseln. Konkurrenssituationer 
mellan företag uppstår då lätt. Detta sker både i relationen NNP och Milko 
samt Skånemejerier och Arla;  

Om det finns en efterfrågan på en marknad på en av de färskaste 
produkterna som finns i systemet, i livsmedelssystemet, så blir det en 
oerhört stark strategisk situation, nämligen att du kan inte driva 
verksamhet utan att ha den här typen av produkter i verksamheten. Då 
har Skånemejerier ett problem i förhållande till Arla, därför vi har [färre] 
Krav-bönder än vad de har. Då måste vi utveckla fler bönder, men det 
beror ofta på marknadsmässiga förhållanden, att det inte går att få fram 
mer mjölk. Men vi måste ändå få tag på mer mjölk. (Jan Persson, 
Skånemejerier, 1998). 

För att stimulera ökad konsumtion av ekologisk mjölk sänker Arla 1998 
priset med tio öre per liter. Samtidigt ökar efterfrågan på ekologisk mjölk och 
ett tidigare överskott av ekologisk mjölkråvara hos flera mejeriföretag vänds till 
ett underskott.73 Det råder brist på mjölkbönder med en ekologisk profil och 
mejeriföreningar med ekologisk produktion försöker få medlemmar att gå över 
till ekologisk produktion. 1997 börjar Skånemejerier satsa på en så kallad 
miljöbonus som ska stimulera miljöintresset och förhoppningsvis få bönder att 
ta steget över till att bli Krav-bönder.  

När produktionen av ekologisk mjölkråvara ökar blir hanteringen mindre 
kostsam, vilket leder till prissänkningar. Detta ökar i sin tur intresset bland 

72 Bland annat omfattar föreskrifterna att utsädet inte för innehålla kemiska 
bekämpningsmedel vid bete, djurhållningsregler som anger hur korna ska utfodras, hur avel 
bör ske, etcetera (Palsander & Wiman 1997). Eko-mjölken har även fått problem med EU-
regler. Reglerna säger att bönderna måste bygga om till så kallade lösdriftsladugårdar, vilket 
innebär strukturella problem då ca 80 procent av dagens eko-kor står i bås. Ett temporärt 
undantag har beviljats 
73 Ca 5 procent av den mellanmjölk som såldes 1998 var ekologisk mjölk.  
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konsumenterna. Även Hemköpsbutikerna försöker öka intresset för eko-mjölk, 
i detta fall genom att hålla ett lägre pris oavsett inköpspris. Ett annat intressant 
faktum är engelska butiker tidvis är Arlas största kund på ekologiska produkter. 
Även Skånemejerier satsar på England med sin ekologiska mjölkråvara.  

Exempel 2 - Certifieringstrenden 

Parallellt med det ekologiska intresset gör olika kvalitetscertifieringar och 
miljöcertifieringar vid mitten av 1990-talet sitt inträde i även i mejeribranschen. 
Miljöargument kopplade till (inte minst) produktionen blir centrala för 
mejeriföretagen. Detta hänger samman med den allmänt ökade trenden mot 
miljömedvetenhet och de svenska mejeriernas ambition att positionera den 
svenska mejeriråvaran med ett miljömässigt och kvalitetsmässigt mervärde.  

Det finns olikheter i företagens initiala satsningar, men konformiteten ökar 
över tiden. Arla är tidigt ute och antar 1994 en miljöpolicy som bland annat går 
ut på att öka medvetandet om miljöfrågor bland personalen och att minimera 
miljöbelastningen. Arla följer en förhållandevis traditionell väg och lyfter några 
år senare fram miljön som en del av sin affärsidé. Andra mejeriföretag söker 
åtminstone initialt fylla miljö- och kvalitetssatsningarna med annat innehåll. 
Norrmejerier (1997) påpekar i sin årsredovisning från 1996 att man har en 
miljöprofil ”på väg mot världens renaste jordbruk”. Man anser sig ha ett 
miljömässigt försprång eftersom man i Norrland traditionellt använt mindre 
bekämpningsmedel. 1994 antar NNP:s styrelse miljöstrategin: ”NNP Rent 
Norrländskt” och menar att företaget inledningsvis ska ”följa miljösystemens 
anda” (NNP 1996: 7) för att se hur de utformades och använda resurserna 
aktivt. Skånemejerier väljer som nämndes som första svenska mejeri att med 
start 1997 satsa på en så kallad miljöbonus. Denna syftar till att inrikta 
mjölkgårdens arbete mot ett kretsloppstänkande för en varaktig och hållbar 
utveckling. Såväl djuromsorg som produktion ska miljöanpassas. 
Mjölkböndernas deltagande är frivilligt och mjölk producerad i enlighet med 
miljöbonusen betalas med tre extra ören första året.  

Vid mitten av 1990-talet lyfter flera mejeriföretag, åtminstone de 4-5 
största, fram miljöredovisningarna och miljösatsningarna i sina årsredovisningar 
med mera. Nästa steg är satsningar på certifieringar, både ISO 9002 och ISO 
14001. Skånemejerier blir 1997 det första livsmedelsföretaget i Sverige som 
certifieras enligt ISO 14001 och därigenom registreras enligt EMAS. Flera 
andra företag är då ingång med arbetet och erhåller certifieringar under 1998 
och 1999 medan exempelvis det mindre Gefleorten inleder certifieringsarbetet 
1999.

Den uppmärksamhet som miljöområdet får förändras under decenniet. 
Likriktningen ökar, och frågorna blir mer och mer för-givet-tagna. I 
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årsredovisningen för 1999 konstaterar till exempel Norrmejerier (2000) att 
miljöarbetet blivit en del av vardagen. Andra nyheter förefaller stå på tur, 
exempelvis lanserar Skånemejerier ett år senare satsningar på etik.  

Råvarudistributionen
Råvarudistributionen handlar om transporterna från bonden till 

mejeriföretaget. Det finns ingen direkt konkurrens mellan mejeriföretagen i 
aktiviteten, men rationaliseringsbehovet och inslaget av ekologisk produktion 
påverkar kostnadsbilden vid transporter till mejerianläggningarna och därmed 
indirekt konkurrensen. En återkommande notering i mejeriernas 
årsredovisningar är strävan efter kostnadsminskningar i transporterna och 
bättre planering av denna aktivitet. Skärpt fokusering på detta uppkommer 
under 90-talets första år (jfr Leife 1993). (För denna samt andra aktiviteter 
beskriver mejeriföretagen det kraftigt ökade behovet av rationaliseringar, 
samtidigt som rationaliseringar också kopplas till regleringstiden.) Vid 
decenniets ingång införs stoppavgifter som innebär att bondens ersättning 
påverkas av hur många gånger per vecka som mjölk behöver hämtas. Normen 
för hämtning är varannan dag för att säkerställa kvaliteten hos mjölkråvaran. 
Även ersättning kopplat till kvantitet syftar bland annat till en mer rationell 
transport. Andra åtgärder är omstruktureringar av körsträckorna, mot slutet av 
1990-talet bland annat med hjälp av datorprogram. Rationaliseringarna på 
gårdsnivå påverkar i både positiv och negativ riktning. Å ena sidan är det 
positivt med mer mjölk vid varje hantering, men å andra sidan kan 
nedläggningar också medföra att det blir längre avstånd att köra innan bilen är 
fylld.

Vilka linjer som är effektiva beror på produktionsanläggningarnas 
placering. Omdragningar kan till exempel bli nödvändiga efter nedläggningar av 
en mejerianläggning. Norrmejerier täcker ett för mjölkmängden stort område 
och bygger därför några mindre produktionsenheter i inlandet för att minska 
både intransporter och den påföljande distributionen till kunderna.  

Intransporterna fördyras alltså om bönderna är geografiskt spridda. 
Detsamma gäller vid ekologisk produktion eftersom råvaran då måste 
transporteras i separata tankar/mjölkbilar. På grund av sådana överväganden 
nekar NNP under 1999, trots brist på ekologisk råvara, att hämta mindre 
mängder mjölk hos mer avlägset belägna mjölkbönder. Krav-bönderna i 
mellersta Norrland kritiserar därvid NNP för att hämma utvecklingen av 
ekologisk mjölkproduktion. NNP menar att vissa gårdar ligger för glest för att 
det skulle löna sig att hämta mjölk hos dessa i separata bilar. Några månader 
senare höjs dock ersättningen för krav-böndernas mjölkleveranser med 30 öre. 
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Problem med att hantera införseln av ekologisk råvara leder inom Norrmejerier 
till en ny intransportlinje.  

Aktiviteten påverkas av vissa oklarheter i regelverken. Norrland har länge 
haft ett särskilt intransportstöd, vilket kvarstår efter avregleringen. I samband 
med EU-medlemskapet hotas stödet, vilket kraftigt skulle påverka lönsamheten 
hos de norrländska bönderna. Stödet kvarstår, men i reducerad form.  

Processproduktionen
Inom mejeriföretagen organiseras olika typer av produktion men 

aktiviteterna har mycket gemensamt även om också skillnader finns. För att 
belysa dessa skillnader kommer utvecklingen för olika produktgrupper att 
diskuteras efter en mer generell introduktion.  

Utifrån beskrivningar kan produktionen 1990 inom ramen för 
mejeriföretagen tolkas som ett i flera avseenden “väl koordinerat” område när 
mer hållbara produkter avses. Genom att konkurrensen är satt ur spel via 
regleringar och samarbeten har specialisering och arbetsfördelning uppkommit. 
Vissa föreningar specialiserar sig på ostproduktion och mjölkpulvertillverkning 
såsom Gäsene och Falköping. De gemensamt ägda varumärkena medför en 
annan typ av mer explicit arbetsfördelning för att undvika korta och 
kostsamma produktionsserier. 

Den specialisering som finns ändras i och med avregleringen, men har inte 
slagit igenom fullt ut förrän ungefär perioden 1997-1999. Utvecklingen innebär 
att det tidigare samarbetet på branschnivå ersätts av breddning av produktionen 
inom de olika företagen men även av andra former av legoproduktion och 
samarbete i gemensamma produktionsbolag. Samarbetet kopplas därigenom 
mindre till branschen och mer till enskilda företagens relationer.  

Konkurrensen intensifieras vilket bland annat beskrivs som att 
kontinuerliga rationaliseringar påverkar alla aspekter av produktionen (och även 
distribution och marknadsföring/försäljning). Inom Arla Färskvaror uttalas 
1993 att rationaliseringar inte längre handlar om att förbättra marginaler, utan 
om att överleva (Leife 1993) och denna övertygelse framtonar också hos 
respondenterna i de olika företagen. 

När rationaliseringsmöjligheter är uttömda inom en mejeriförening är 
fusioner ett alternativ. Det finns en tydlig betoning av vikten av att ha en stark 
ställning och kunna utnyttja stordriftsfördelar och en stor marknad för att 
kunna skapa varumärken och stå emot internationella varumärken. För olika 
företag betyder det olika saker. På Arla anser man innan fusionen med MD 
Foods att man inte kan uppnå de stordriftsfördelar som de största europeiska 
aktörerna på grund av den svenska strukturen i mjölkproduktionen. Arlas vd 
säger 1997 att han under sin tid som vd lagt ned 21 mejerier och trodde att 
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utvecklingen skulle fortsätta tills ungefär 10-15 mejerier återstod. Diskussioner 
om rationaliseringar fanns också inom de övriga mejerierna, men på en annan 
skala. Företrädare för mindre föreningar talar ibland om vikten av mer 
flexibilitet i produktionen och anläggningar som klarar detta snarare än långa 
serier (exempel finns inom Gefleorten och Norrmejerier). 

Det finns oavsett företag också ofta en stark regional förankring kopplad 
till de olika anläggningarna som kan representera ett tidigare mejeriföretag som 
fusionerats in i föreningen. Samtidigt sker förändringar; 

En produktionsanläggning betyder inte lika mycket som för 10 år sedan. 
Produktionsanläggningen symboliserade så mycket då. Nu är den ett 
nödvändigt ont nästan. Det som [är viktigt och] driver det är … 
varumärken, otroliga kostnader i varumärken. (Bo Berg, Milko, 1999) 

Fusionen mellan Milko och NNP innebär exempelvis att det nybildade 
företaget får 7 mejerier, vilket innebär rationaliseringsmöjligheter och 
mejerierna i Arvika och Örnsköldsvik läggs mycket riktigt ner.74

Som ett led i internationaliseringssträvanden investerar svenska 
mejeriföretag i några fall i produktion utomlands. Arla köper mejerier i 
Danmark som ett led i exportsatsningarna, men säljer dem senare till MD 
Foods. Arla satsar även 1994 i St. Petersburgs största mejeri, men planerna 
avbryts 1995 i på grund av devalvering, dåligt vatten i anläggningen med mera. 
Genom fusionen med MD Foods blir Arla delägare i anläggningar bland annat i 
Storbritannien. I början av 1990-talet blir Skånemejerier delägare i ett polskt 
mejeri, Lindals. Efter några år anser Skånemejerier att man inte har tillräckligt 
med kapital för att vidareutveckla affärerna och bjuder in Klöver Mealk. Detta 
är ett sätt att utveckla samarbete med Klöver, ett samarbete som startat 1990-
91 då Skånemejerier sökte en partner inom EU. I och med fusionen mellan 
Klöver och MD Foods säljer Skånemejerier sin andel i Lindals. Skånemejerier 
satsar 1997 på förvärv av ett mejeri i Litauen, men detta realiseras inte.  

Produktion av det färskaste sortimentet 
Produktionen av konsumtionsmjölk, vanlig filmjölk samt gräddeprodukter 

är de produkter som har kortast hållbarhet och som med få undantag tillverkas, 
produceras och säljs inom ett mejeriföretags eget upptagningsområde. Alla 
större mejerier har traditionellt tillverkat dessa viktiga volymvaror. Några 
mejeriföretag, som Falköpings mejeri och Gäsene, hade liten eller ingen 
produktion av färska produkter före avregleringen. Efter avregleringen blir de 
färska produkterna mer lönsamma relativt andra produkter, såsom ost. Gäsene 

74 Det är framför allt på sikt som fusioner frigör kapital, de flesta fusioner innebär något 
eller några år av försämrad lönsamhet, delvis beroende på kostnader i samband med 
rationaliseringarna.
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håller dock fast vid sin inriktning mot ost, medan Falköping ökar sin andel 
färska produkter och specialprodukter. Andra exempel på förändringar i 
produktionsinriktning som en följd av de nya lönsamhetsrelationerna kan 
iakttas i Skånemejeriers sammanslagning med Helsingborgs Mjölkcentral 1991 
(syfte: att förbättra Helsingborgs mjölkbalans) och i Gefleortens beslut från 
1995 att endast producera färskvaror (inklusive specialprodukter). Dessa 
förändringar är ett uttryck för ökade rationaliseringskrav. I vissa fall ökas 
betoningen på att produkterna ska vara ”dagsfärska” vilket kan innebära 
nattskift och relativt korta serier för att få så färsk mjölk som möjligt till 
butikerna.

Eftersom varje mejeriföretag producerat färska produkter (eller inte alls 
sålt dem) har få direkta samarbeten funnits i denna produktion. I och med 
introduktionen av ekologisk produktion i början av 1990-talet utvecklas vissa 
direkta och indirekta samarbeten kring produktionen. Ett fåtal mejerier 
producerar inledningsvis den ekologiska Änglamarksmjölken och övriga 
mejerier behövde därför köpa in produkten, en form av producent – 
kundrelation baserad på marknadsmässiga grunder. Mer direkta samarbeten 
etableras mellan företag för att producera exempelvis speciella varianter av fil, 
såsom mellanfil, som produceras i relativt korta serier. 

Produktion av specialprodukter – från arbetsfördelning till 
gemensamma produktionsbolag 

Som specialprodukter behandlas här allt från yoghurt och mer speciella 
typer av fil till crème fraiche. Även Functional Foods kan ses som en 
specialprodukt och behandlas därför som en sådan i produktionen. (Det som 
särskiljer Functional Foods är bland annat produktutvecklingen vilket kommer 
att utvecklas i senare avsnitt.)  

Det är varken före eller efter avregleringen särskilt ekonomiskt lönsamt att 
tillverka alla specialprodukter inom en mindre förening. Mejeriföretagen köper 
istället vissa specialprodukter via olika samarbetsavtal, praktiserar 
legotillverkning och så vidare. Under den reglerade tiden utvecklas genom de 
gemensamma varumärkena såsom Yoggi en arbetsdelning i produktionen. 
Vissa mejeriföretag specialiserar sig på produktion av Yoggi av en särskild smak 
och bägarstorlek. Dessutom beskrivs förutom det branschgemensamma både 
före och efter avregleringen flera samarbeten mellan olika mejeriföreningar 
som syftar till att skapa längre serier i produktionen. Exempelvis har de tre 
norrföreningarna vissa produktutbyten och legoproduktion; Milko tillverkar 
crème fraiche åt dessa föreningar. Gefleorten har legoproduktion av långfil och 
A-yoghurt åt Arla och så vidare.  
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Det sker inga omedelbara förändringar i avtal efter avregleringen. I 
samband med den nya konkurrenslagen och under de följande åren ifrågasätter 
myndigheterna dock de olika samarbetsavtalen mellan mejerierna. Egentligen 
förefaller Konkurrensverket inte vara så intresserat av vad som sker i 
produktionen, men eftersom produkterna sedan säljs mellan föreningarna är 
det i detta som man identifierar potentiellt konkurrenshämmande praktiker. 
Detta får effekter i produktionen. I några fall, såsom i produktutbytet mellan 
norrlandsföreningarna, går det att göra mindre ändringar i avtalen och ändå 
fortsatta produktionen som tidigare. För andra produkter krävs större 
ändringar, mejerierna förstår ungefär vad som ska ske, men beslutet drar ut på 
tiden. Slutligen säljs Yoggivarumärket till Arla (se mer i senare avsnitt) 1999 
och de mejeriföretag som tidigare tillverkat Yoggiprodukter för mer än den 
egna lokala marknaden måste upphöra med detta. De kan fortsatt tillverka för 
den egna marknaden men inte sälja produkterna vidare. Tidigare tillverkade 
exempelvis det dåvarande NNP Yoggi för både Norrmejerier och Milko och på 
så vis fick mer rationell produktion.  

Parallellt med förändring i samarbetsavtalen ökar antalet specialprodukter 
som utvecklas och säljs i mejerikylarna under hela 1990-talet. Mejeriföretagen 
måste därför av flera skäl tillgodose sitt behov av produkter. En lösning är att 
köpa in fler produkter, kanske även från utländska mejeriföretag, en annan är 
att licenstillverka produkter. En åter annan lösning är att förändra 
produktionsanläggningarna. Oavsett detta inleder alla mejeriföretagen 1997-
2000 förändringar i sin produktion av specialprodukter. I flera av dessa 
ombyggnader står förpackningshallen i centrum eftersom det handlar om att 
kunna tillverka produkter för olika typer av emballage. Milko, Arla och 
Skånemejerier bygger om och förändrar lokaliseringen av vissa produkter 
mellan mejerianläggningar. Falköpings mejeri beslutar 1998 om att bygga ut för 
att möjliggöra mer yoghurtproduktion, och Gefleorten både utökar sitt 
samarbete med andra föreningar samt bygger om mejeriet både för att 
modernisera och få ökad flexibilitet för att kunna hantera kortare serier för de 
egna produkterna, såväl inom K-mjölkssortimentet som inom de egna 
specialprodukterna. Norrmejerier, som tidigare inte producerat yoghurt på 
bägare, satsar 1998 på en anläggning för specialprodukter. Detta möjliggör 
utökat produktion av yoghurt, desserter med mera redan under 1999. Denna 
investering passar in i Norrmejeriers övriga strategier, man är nämligen tvungna 
att utveckla en Verum fruktyoghurt för att kunna satsa på exportmarknaden 
med sitt främsta varumärke Verum eftersom Verum hälsofil inte gick att 
exportera. Med Yoggiprodukterna fyller man ut anläggningen (som är gjord för 
små serier) och får kompetens att producera nya produkter.  

Mejeriföretagen börjar samtidigt se över möjligheterna till helt nya 
produktionssamarbeten som inte bygger på den tidigare arbetsfördelningen för 
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gemensamma varumärken utan om explicita samarbeten där anläggningar delas 
för företagens respektive produkter. Produktionssamarbeten visar sig mer 
möjliga än samarbeten i försäljning och distribution inom landet. Bland annat 
inleder Arla och Milko ett samarbete 1999 i form av ett produktionsbolag för 
yoghurt. Företagen utvecklar egna yoghurtar, säljer dem, men tillverkar dem på 
samma ställe. Arla hade gjort likartade investeringar i Linköping (som dock 
innebar att mejeriet i Norrköping avvecklades), och samarbetet med Milko kan 
delvis ses som ett komplement men också en framtidssatsning.  

Ostproduktion
En av de aktiviteter som hade de starkaste inslagen av arbetsfördelning var 

produktionen av ost. RiksOst hanterade försäljningen och marknadsföringen 
av ost. Inom RiksOst fanns det kvotering med avsikten att hålla utbudet nere 
och varje företag hade en tilldelad kvot mer eller mindre utifrån storleken på 
deras invägning. Därutöver fanns det möjlighet att vid efterfrågan ge företagen 
en mer marknadsanpassad kvot. Företagen tillverkade traditionella generiska 
ostar såsom Grevé, Präst, Herrgård och Suecia. En annan vanlig ost var 
hushållsost. Därtill tillverkades olika mer speciella ostar, såsom 
Västerbottensost. De traditionella ostarna tillverkades på flera orter, medan de 
mer specifika ostsorterna tillverkades hos ett mejeriföretag och på en 
mejerianläggning. En konsekvens var att enskilda mejeriföretag inte tillverkade 
alla generisk ostsorter.  

Hösten 1992 fattas beslutet om att avveckla RiksOst efter förhandlingar 
och samtal mellan aktörerna om hur den framtida strukturen i branschen skulle 
se ut. De flesta utanför Arla ser med beklagan på beslutet, och även mot slutet 
av decenniet finns den upplevelsen delvis kvar: ”RiksOst var ju en stark 
organisation som kunde arbeta över hela landet. Nu splittrade man den 
gemenskapen.” (Bertil Janzon, NNP, 1999). Den 1 september 1993 upphör 
arbetet i RiksOst.  

Inför och efter upplösningen av RiksOst bildas tre större organisationer 
för ostdistribution, Arla Ost AB, en organisation inom Skånemejerier och 
NorrOst. NorrOst utgörs av de tre nordliga mejeriföreningarna Norrmejerier, 
NNP och Milko som under 1993 börjar arbetet med gemensam distribution 
och försäljning av ost inom Sverige. Dessa tre organisationer (Arla, 
Skånemejerier samt NorrOst) delade på det tidigare RiksOst. I princip är det 
anläggningar inom de tre organisationernas respektive geografiska hemvist som 
tillfaller dem.  

Grundidén inom NorrOst är att de flesta ostsorterna endast tillverkas av 
en av ägarna. Leveranserna sker liksom i RiksOst främst i förhållande till 
ägarandelen såvida inte efterfrågan leder till att NorrOst beställer ytterligare 
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volymer från någon. All hårdost som företagen producerar säljs till NorrOst.75

NorrOst har 1999 en marknadsandel motsvarande 20 procent, en andel är 
beräknad på den svensktillverkade volymen av ost.  

Bland de övriga mindre mejerierna är strategierna olika. Gefleorten väljer 
att lägga ner sin produktion och undgår därmed ”en mördande konkurrens”, 
säger den marknadsföringsansvarige. Gäsene är sedan 1975 specialiserade på 
ost och har haft några av sina bättre år lönsamhetsmässigt just under 1990-talet. 
Det finns även andra aktörer på marknaden. Boxholms ost är ett privat mejeri 
med osttillverkning, och det finns många mindre ostimportörer. ICA, Dagab 
och KF har också egen import. 

Samarbetet genom arbetsdelning i produktionen av ost minskar givetvis i 
och med upplösningen av RiksOst även om NorrOst innebär samma typ av 
samarbete men i mindre omfattning. I RiksOst finns en begränsad konkurrens 
som framför allt består i att mejeriföretagen skulle kunna tänkas ha intresse av 
att producera ost i större kvantiteter än de tilldelades. När mejerierna ska 
konkurrera på marknaden uppstår också en konkurrens som berör 
produktionsinriktningen, kunnandet och kapaciteten. Inriktningen i 
produktionen får ökad betydelse.

Efter avregleringen blir det mer intressant att producera ost än att 
producera smör och mjölkpulver, varför mejeriföretag föredrar att fylla 
eventuell överkapacitet genom ostproduktion. Eftersom mejeriföretagen inte 
nyinvesterar i torkanläggningar för pulver förstärks denna trend, att överskott 
av mjölkråvara leder till ökad ostproduktion. Under 1998 och 1999 rapporteras 
till exempel om stora överskott svensk (och utländsk) ost. Ost produceras 
också allt mer för exportmarknaderna. Under 1999 inleder dock Falköpings 
mejeri investeringar i ysteriet för att utöka sin kapacitet för produktion av ost. 
Även Norrmejerier satsar efter uppbrottet från NorrOst mer på den egna osten 
och under 2000 färdigställs ett nytt ostlager. 

Produktionen av matfett  
För att börja med produktionen av matfett är den liksom produktionen av 

ost vid avregleringens början starkt präglad av arbetsdelning. Mejerierna äger 
varumärkena för bordsmargariner, Bregott och Lätt & Lagom, samt det 
generiska varumärket Smör, senare Svenskt Smör. 1991 omorganiseras det 
formella kring samarbetet som en följd av avregleringen och diskussioner om 
konkurrensbegränsning. För samarbetet skapas Svenska Smör AB, ett för 

75 Sedan 2002 samarbetar Skånemejerier och Milko (det tidigare NNP samt Milko) i 
försäljningen av ost genom Ostkompaniet. Norrmejerier bearbetar marknaden själva och 
har inlett ett särskilt samarbete med ICA.  
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branschens företag gemensamt bolag76. Det finns avtalat hur tillverkning och 
försäljning ska ske, hur företaget ska skötas samt villkor för upplösning av 
bolaget. En rad aktiviteter, produktion, distribution (lagring och transport) 
samt marknadsföring hanteras av Svenska Smör. Det finns en viss 
specialisering på några sorters matfettsprodukter av det gemensamma 
sortimentet. Svenska Smör beställer på förhand vissa mängder och köper in 
dessa.

Vid avregleringens början tillverkas ca 50 procent av mejeriernas matfett 
vid Arlas mejeri i Götene (varumärkena Smör, Bregott, Lätt & lagom samt 
Klick). Både Milko och Falköping slutar under 1990-talets första år att sälja sin 
kärngrädde till Arla, vilken användes för tillverkningen av dessa produkter. 
Istället utökar Milko sin redan befintliga produktion, medan Falköping via 
nyinvesteringar anpassar sin produktion för att även kunna producera matfett 
(Hansson & Jonasson 1993). Flera mejerier, bland annat Falköping, ökar 
flexibiliteten i sin matfettsproduktion för att kunna exportera exempelvis till 
Ryssland.

Samarbetet inom Svenska Smör fortsätter dock under flera år och utreds 
av Konkurrensverket. Samarbetet kring produkten Smör upphör. 
Samarbetsorienteringen minskar alltså successivt77 och konkurrensinslagen 
ökar. Samtidigt är inte produkterna så lönsamma att alla mejeriföretag vill göra 
stora nysatsningar på matfett vilket bäddar för nya samarbeten.  

Produktionen av mjölkpulver 
Mjölkpulver blir direkt efter avregleringen en olönsam produkt. När 

utjämningssystemet samt exportsubventionerna successivt tas bort uppstår en 
ökande skillnad mellan marknadspriset och den ersättning som mejerierna 
önskar. Rationaliseringar i produktionen krävs för att mejeriföretagen om 
möjligt ska vara konkurrenskraftiga relativt sina utländska konkurrenter och 
dessa rationaliseringskrav ökar under decenniet. Därför söker allt fler aktörer 
samarbetspartners på området. Gefleortens mejeriförening lägger ner sin 
verksamhet på området, liksom Gäsene mejeriförening. Skånemejerier lägger 
ned torrmjölksfabriken i Bjuv och går i Gäsenes ställe in som hälftenägare med 
Falköping i Västgöta Mjölkförädling. Skånemejerier samarbetar även med Arla 
kring mjölkpulver. Samarbeten tillkommer av olika orsaker, exempelvis vill 
företagen nå stordriftsfördelar för att om möjligt pressa priserna eller ha råd att 
investera i avancerad teknik i anläggningarna som möjliggöra tillverkning av 
mer konkurrenskraftiga produkter. Följande citat belyser utvecklingen; 

76 Arla, Falköpings mejeri, Gefleorten, Milko, NNP, Norrmejerier, Skånemejerier.  
77 Den försvinner inte helt, och från och med 2002 legotillverkar Arla Skånemejeriers 
matfettssortiment i Götene.  
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I Sverige kommer det att skapas, på företagsekonomiska grunder, 
legoproduktion/gemensamma anläggningar där det är till fördel för såväl 
kunder som ägare till mejeriindustrin. Ett bra exempel är samarbete med 
mjölkpulverproduktion mellan mejerierna. Med större volymer kan man 
effektivisera verksamheten och sänka kostnaden.   
(Falköpings Mejeri 1998: 3) 

Samarbetet mellan Skånemejerier och Falköping är ett exempel på strävan 
efter en rationell hantering utan särskilda utvecklingsambitioner. Med NorrOst 
som förebild bildar NNP och Milko 1996 Nordic Food Ingredients, då man 
anser att samarbetet även bör omfatta mjölkpulverprodukter. Företagen 
konstaterar dock att man är för små för att hävda sig på denna marknad. Arla 
och MD Foods ingår tidigt samarbete för att gemensamt nå en rationell 
produktion och därigenom kunna satsa på utveckling och försäljning av mer 
avancerade torrmjölksprodukter. Mejeriföretag som inte har avsättning för all 
sin mejeriråvara säljer överskottet till andra mejeriföretag, exempelvis företag 
som har brist på råvara eller som har torkanläggningar för pulvertillverkning.  

Produktutvecklingen– allt viktigare under 1990-talet 
Inför avregleringen var produktutveckling en aktivitet som visserligen 

kunde innebära konkurrens mellan mejeriföretagen, men som inte alltid gjorde 
det. Detta grundades i de begränsade incitamenten till konkurrens. På vissa 
områden fanns det ett gemensamt samarbete i produktutveckling genom SMR 
och senare Mejeriernas Marknad AB. Dessutom, om ett företag utvecklade nya 
produkter kunde dessa bli riksprodukter, det vill säga säljas till de andra 
mejerierna eller tas in i det gemensamma marknadsbolaget. Om det var en 
förhållandevis enkel produkt som utvecklats följde andra mejeriföretag efter. 
Allt eftersom en avreglering blev trolig ökade intresset för produktutveckling 
på ett sätt som utvecklades mot drag och motdrag. Mejeriföretagen började i 
allt större utsträckning att utveckla egna, nya produkter i en annan takt än 
tidigare.

Drivkrafter
Genomgående är uppfattningen inom branschen att svenska, och kanske 

även europeiska mejeriföretag, inte har förutsättningar att i framtiden satsa på 
bulkproduktion då det finns en mycket stark konkurrens på dessa produkter 
från till exempel USA och Australien (jfr Mejerierna 1996). Detta är en orsak 
till varför produktutveckling aktivt förs fram som ett mycket centralt område i 
framtiden, pådrivet av branschorganisationen. För mer förädlade produkter 
beskrivs också förhållandevis samstämmigt vilka som utgör framtidens stora 
konkurrenter, nämligen multinationella företag såsom Unilever och General 
Foods, men även större europeiska mejeriföretag. 
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Den ökande betydelsen för produktutveckling beror inte bara på ny 
konkurrens, utan även på att mjölkdrickandet minskar och att alternativa 
mejeriprodukter med en högre förädlingsgrad tar större plats. I mycket är detta 
också ett svar på den ökande konkurrensen från såväl Coca-Cola som andra 
företag med substitut. Dessutom är färska mejeriprodukter och mer förädlade 
produkter det mest attraktiva och lönsamma sortimentet. Det är alltså viktigt 
att vara med och utveckla denna marknad för att inte tappa i konkurrensen;  

Marknaden går från det traditionella mejerisortimentet över till det icke-
traditionella. Och i det icke-traditionella så möter du mycket större 
internationell konkurrens … inte bara från Coca-Cola, utan faktiskt 
kanske ännu större från alternativa mejeriprodukter. (Åke Modig, Arla, 
1997)

Interaktionen kring produktutveckling under 1990-talet innebär i mycket 
en omorientering av vad branschen står för. Produktutvecklingen handlar inte 
bara om att ha lönsamma sidoaktiviteter för att stödja den traditionella 
inriktningen, utan även om att skapa nya segment och marknader. Trenderna 
under 1990-talets sista år är entydiga, både i Sverige och internationellt. 
Satsningarna fokuserades på nyttiga produkter samt på bekvämlighet, 
convenience food (Gorski Berry 1998). Utvecklingen handlar om 
produktutveckling av helt nya produkter och produktområden och olika former 
av produktanpassning av existerande produkter för att tilltala olika målgrupper. 
Konkurrensen på området ökar och karakteriseras av drag och motdrag där det 
ofta handlar om att hitta nya sätt att konkurrera.  

Förutsättningarna för produktutveckling 
En successiv ökning av satsade resurser i produktutveckling sker under 

decenniet och aktörerna förväntar sig att detta försätter. Organiseringen av 
produktutvecklingen skiljer dock sig åt mellan olika företag och mellan stora 
och små företag. Det tar tid för de mindre mejeriföretagen att bygga upp en 
produktutvecklingsverksamhet. Arla har stått och står, som branschens ledande 
företag i mer än en bemärkelse, för mycket av den produktutveckling som inte 
var gemensam. De mindre mejeriföretagen förefaller ha betraktat det som 
naturligt att Arla som det ledande företaget också skulle leda 
produktutvecklingen. Det är också kring Arlas (eller det gamla Mjölkcentralens) 
verksamhet som flera samarbeten skapades, till exempel Yoggi. Vissa aktörer 
för fram åsikten att det gemensamma arbetet fick mindre betydelse då Arla 
ansåg att man som det största bolaget satsade för mycket resurser på något som 
kom alla aktörer tillgodo men som man lika gärna kunde ha gjort själva. Där
företagen tidigare till viss del förlitande sig på Arla i utvecklingen av produkter 
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uppstår nu djupare samarbeten mellan aktörer inom branschen och inte minst 
med aktörer utanför branschen och internationella mejeriföretag. 

På Gefleorten beskriver man sina möjligheter till omfattande 
produktutveckling som förhållandevis begränsade. Norrmejerier och 
Skånemejerier intar ståndpunkten att fortsatt självständighet kräver starka 
varumärken och att det samtidigt är förenat med stora kostnader för 
marknadsföring. Dessutom kräver starka varumärken oftast en omfattande 
marknad. Norrmejerier har som nämnts begränsade möjligheter för 
produktutveckling, men har en egen forsknings- och utvecklingsavdelning, 
vilka i sin tur har kontakter med medicinska forskare. Man måste dock satsa på 
ett begränsat antal spetsprodukter;  

Vi har en strategi som säger att vi ska kunna tillfredsställa de stora 
basprodukterna på eget område. Sen ska vi välja ut ett mindre antal 
nischprodukter där vi kan bli ledande i Sverige. Och det har att göra med 
att vi tror [vi] bara orkar bära kostnader för ett visst antal varumärken. 
[…] vi kan aldrig bli störst på en vaniljyoghurt, den är för lätt att kopiera. 
Det måste vara en unik produkt; produktionsmässigt eller 
ingrediensmässigt (Bo Rasmussen, Norrmejerier, 1999) 

Skånemejerier väljer en liknande strategi där man kan satsa resurser på ett 
fokuserat sätt. Man söker unika nischer, avseende såväl en teknik som ett 
varumärke eller en produktegenskap. Skånemejeriers organisering och strategi 
kring produktutveckling byggs på antagandet att det är möjligt att utveckla 
konkurrenskraftiga produkter även som ett relativt litet företag. Dock krävs det 
att man har tillgång till innovationer och kunskap kring att utveckla och 
kommersialisera dessa innovationer. Att bygga nätverk med forskare är 
Skånemejeriers svar på hur ett litet företag lyckas med detta. Den FoU-
ansvarige berättar att det finns ytterligare en fördel med nätverkstänkandet 
eftersom man då behåller forskarna vid forskningsfronten, i sin egen miljö. Det 
finns inte någon omfattande FoU-enhet inom Skånemejerier utan endast ett 
fåtal personer ute vid de olika anläggningarna som arbetar med utveckling.  

Arla organiserar istället sin utveckling kring en intern utvecklingsenhet. 
Denna enhet ligger i början av decenniet utanför Arla i form av Panova 
Partner, Arla FoU, med flera olika benämningar. Panova Partner sysselsätter 
1994 ca 60 personer och verksamheten omfattar inte bara produktutveckling 
utan även kvalitetsfrågor och vård av befintliga produkter inom 4 olika 
områden. Prioritet har utveckling av färskvaror och barnmat (Arla 1994). 1998 
signalerar Arlas vd ökade satsningar på forskning och utveckling, i jämförelse 
med de dåvarande 0,8 procenten. Syftet är att behålla marknadsledarskapet 
(Arla 1998). Satsningarna motiveras av ökad konkurrens. Arla samarbetar redan 
innan fusionen 1999 delvis med MD Foods i produktutveckling, i form av tre 
bolag som behandlar Functional Foods, matfett samt kaffe och choklad 
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(baserat på mjölkpulver). Efter sammanslagningen med MD Foods förläggs 
ostutvecklingen samt smörutvecklingen till Danmark och 
färskvaruutvecklingen till Stockholm. Efter fusionen samlas utvecklingsarbetet 
inom en stab, ”Arla Foods Innovation & Miljö”.  

Milko (och det tidigare NNP) satsar mer på varianter av generiska 
produkter än på mer avancerad produktutveckling. Milko inleder dock i slutet 
av 1990-talet ett samarbete med BioGaia för produktutveckling78. Redan 
tidigare diskuterar Milko med andra mejeriföretag om samarbeten vad gäller 
produkter till annan livsmedelsindustri och för nya specialprodukter. Milko 
anser även att man måste produktutveckla för att få in produkter med hög 
kvalitet och stort marknadsvärde i andra kanaler i framtiden, till exempel på 
områden som snabbmat. Ett syfte med fusionen mellan Milko och NNP är att 
få resurser till satsningar på produktutveckling. Därför bygger Milko under 
2000 en ny produktorganisation.  

Produktutveckling av det färskaste sortimentet
Utvecklingen av det allra färskaste sortimentet karakteriseras av att 

produkter över tiden förbättras, vårdas och anpassas. Produktanpassning är ett 
område av utvecklingsarbetet som inte är beroende av forskningsbaserade 
innovationer. Dryckesmjölken, standardfil och traditionella gräddeprodukter 
förändras endast i mycket liten utsträckning och utvecklingen av dessa handlar 
framför allt om emballagefrågor, smaksättning och det ekologiska sortimentet.  

Introduktionen av det ekologiska sortimentet innebär en förändring i 
konkurrensen i utvecklingen av det färska sortimentet, det blir viktigare att 
genomföra denna utveckling av sortimentet. Samtidigt koordineras 
utvecklingen genom Krav-reglerna. Den ökade produktanpassningen genom 
smakförändringar, smaktillsatser både i fil och dryckesmjölk suddar delvis ut 
gränsen mellan det traditionella mjölksortimentet och de något mer förädlade 
produkterna såsom smaksatta yoghurts. Den marknadsansvarige på 
Norrmejerier menar att skillnader mellan produkterna mjölk, fil och 
fruktyoghurt kvarstår men att de utgör standardprodukter. Genom enkla 
förändringar i smaksättning kan Norrmejerier tillfredsställa den yngre, 
omväxlingstörstande, konsumentgruppen.  

Detta område med smaksatta standardprodukter uppmärksammas under 
slutet av 1990-talet och kännetecknas av snabba drag och motdrag eftersom 
produkterna är förhållandevis lätta att imitera. Startskottet kan sägas vara Arlas 
lansering av en jordgubbsfil under 1997 varefter de övriga mejerierna tar efter 
idén och tillverkar egna varianter av produkten. Här handlar det inte om 

78 Åtminstone inleds samtal. I december 2001 meddelas att BioGaia och Milko träffat ett 
avtal som ger Milko rätt att använda reuteribakterien i sina produkter.  
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forskning som grund utan snarare om att få en lämplig konsistens och 
smaksättning med befintlig teknik och kunskap. Detta är ett område där de 
flesta mejerier deltar i utvecklingen och laborerar med olika typer av 
smaktillsatser. Ett problem är dock att produkterna tenderar att tillverkas i 
korta serier. 1999 inleder flera mejerier även satsningar på smaksatt mjölk.  

Emballaget, de olika förpackningstyperna, är en del av 
produktutvecklingen inom de olika produkttyperna. Emballaget är lätt att 
imitera, men kan kräva investeringar i produktionen som förhindrar en snabb 
anpassning. Den viktigaste förpackningsutvecklingen inom standardsortimentet 
under 1990-talet var introduktionen av mjölk på 1,5 liters tetra pak. 
Skånemejerier är först ut 1995 efter modell från Klöver Mealk vilken leder till 
en försäljningsökning av mellanmjölken. Utvecklingen sprider sig uppåt landet. 
Gefleorten följer efter som nr tre 1995, NNP lanserar 1,5 liters mellanmjölk 
1996 och Norrmejerier följer efter 1997. Genomgående ger förändringen 
initialt försäljningsökningar på minst 10 procent. Andra möjligheter till 
utveckling är plastdunkar som ännu bara finns hos ett mindre mejeri i södra 
Sverige, Kågerödsortens Mjölkleverantörs förening79, vilka säljer tvåliters 
plastdunkar med mjölk. Detta emballage är vanligt i till exempel Danmark, men 
i Sverige har inte plast samma möjligheter som alternativ på grund av 
miljöaspekter. Det finns även andra exempel på emballagets betydelse, 1994 tar 
B&W i Skara in Falköping för försäljning av tvålitersmjölk.  

Inom branschen tror man allmänt att förpackningarna kommer att bli 
viktigare i framtiden och att grossister som ICA eller KF kan komma att 
konkurrera genom alternativa förpackningar om det upplevs som intressant. 
Förpackningsvalen påverkas också av miljöintresset. Under bland annat 1995 
genomförs massiva informationsinsatser om återvinning av 
mejeriförpackningar. Mejeriföretagens användning av miljövänligt papper i 
produktionen bevakas också av miljögrupper och media för att förhindra 
avsteg från det utlovade. Senare ökar dock användandet av plast i olika 
emballage utan kontroverser.  

Produktutveckling – specialprodukter 
Specialprodukter utgör ett mycket vitt område och skulle kunna sägas 

omfatta endast mycket speciella produkter som inte är traditionella 
mejeriprodukter, exempelvis Functional Foods. I aktiviteter som rör utveckling 
särskiljs emellertid Functional Foods från specialprodukter eftersom villkoren 
för dessa respektive produkter skiljer sig åt samt eftersom Functional Foods av 
respondenterna ofta lyfts fram som en helt ny produktkategori. Istället 
inkorporeras förhållandevis vanliga produkter såsom yoghurts då villkoren i 

79 Under 1990-talet delägt av Skånemejerier som 2000 även förvärar resterande andelar.  

Print & Media



151

deras utveckling är förhållandevis likartad med övriga specialprodukter. 
Specialprodukter är även jucie och liknande drycker.80 Intresset för alternativa 
drycker som komplement till det ordinariesortimentet ökar dock under 1990-
talet. Över huvudtaget ökar intresset för olika typer av specialprodukter, och då 
inte bara smaksättning av standarsortimentet, mycket kraftigt under decenniet, 
liksom konkurrensen i aktiviteten.  

Utvecklingen av specialprodukter har inslag både av produktanpassning 
och mer grundläggande innovation. Skillnaden är att anpassningen lätt kan 
kopieras eller imiteras av andra företag; då kan man som ett mindre företag låta 
Arla leda utvecklingen och ta riskerna. Dessutom kan produkten exploateras 
(av imiterare) utan att inkräkta på ett varumärke eller med risk att skada ett eget 
varumärke. Eftersom marknadsföring dock även här kan vara viktigt är det 
också lämpligt att låta Arla försöka introducera produkten istället för att dra på 
sig kostnader både för utveckling och för marknadsföring som kanske inte 
resulterar i någon vinst. Mer avancerad produktutveckling innebär både större 
risker och större potentiella vinster. Konkurrensen tar sig därmed både uttryck 
i en kamp om att introducera helt nya produkter som kan generera vinst och i 
bevakning och introduktion av så kallade me-too produkter som baseras på 
förhållandevis enkla produkter som någon annan redan utvecklat. Under mitten 
och slutet av decenniet blir det vanligare att även andra mejerier än Arla tar 
initiativ på olika områden och även Arla använder sig ibland av en me-too 
strategi. Det är också vid denna tidpunkt som diskussionerna om vad som ska 
hända med Yoggivarumärket tydliggör att det finns olika logiker för hur man 
ska agera, vilka är under omprövning. Mejeriföretagen börjar i allt större 
utsträckning hitta nya samarbeten för produktutveckling utanför de 
branschgemensamma och de söker minska förlitandet på Yoggi. Även om 
satsningarna på produktutveckling kommit igång tidigare, problematiserar är 
företagsrepresentanterna specialprodukter som yoghurt mer vid denna 
tidpunkt.

Exempel på produktanpassning under 1990-talet är ytterligare smaker på 
yoghurts, olika light- och lättvarianter på till exempel crème. När en aktör 
introducerar en produkt är det lätt för övriga att följa efter. Finländska Valio 
utvecklar segmentet för fettfria produkter och för låglaktosprodukter. 1995 
börjar även de svenska mejeriföretagen att intressera sig för låglaktosprodukter. 
Norrmejerier utvecklar en låglaktosmjölk. Vid slutet av decenniet beskrivs 
Valio och Norrmejerier som de företag som har ett bredare sortiment med viss 

80 Den viktigaste juiceprodukten inom mejeribranschen JO-juicen, producerad inom JO-
bolaget, som Skånemejerier och Arla ägde. 1997 beviljas ett undantag till och med utgången 
av år 2002. Efter fusionen till Arla Foods finns en oro inom Skånemejerier över vad 
Konkurrensverket skulle säga om samarbetet.  
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spridning inom låglaktos sortimentet. Ett annat exempel är yoghurts med olika 
tillsatser (flingor, godis, etc.) i locket på yoghurtens förpackning. Dessa 
produkter utvecklas av Milko 1999 och finns snart i olika varianter över landet. 
Blandningar av juice och mjölk introducerades under 1999 då Norrmejerier 
lanserade Amuse med 20 procent mjölk. I september 2000 lanserar 
Skånemejerier Mjos. Under 1999/2000 introduceras nya drickbara yoghurts. 
Först ut är Yoplait blir årets produkt 2000 hos Pressbyrån och 7-Eleven. Arlas 
variant Yoggi Yalla kommer 2000. Och så vidare… Produktanpassade 
produkter imiteras alltså som regel.  

Alla specialprodukter har en något längre hållbarhet. Vissa produkter är 
hållbarhetsbehandlade med den så kallade UHT-tekniken som i vissa fall 
medger hållbarhet i ungefär ett halvår81. En rad ”nya” mejeriprodukter med 
smaksättning är hållbarhetsbehandlade (till exempel Norrmejeriers Plupp 
chokladmjölk, Arlas Muu osv.) och klarar därför längre förvaring även utan 
kylrum.

De mindre företagen berättar om svårigheter i att nå en tillräckligt stor 
marknad för nya produkter oavsett om det handlar om produktanpassning eller 
produktutveckling. Mot denna bakgrund inleder Milko, NNP och Norrmejerier 
inleder ett produktlanseringssamarbete 1992 vilket skapar en viss trygghet i 
produktutvecklingen även om det inte rör sig om ett samarbete i 
utvecklingsfasen. Likaså initierar Milko och Gefleorten ett liknande samarbete i 
slutet av 1990-talet.  

Även här spelar förpackningarna roll. Inom yoghurtområdet är 
bägarstorlek och förpackningstyp överhuvudtaget allt viktigare. Antalet 
förpackningar ökar kontinuerligt under 1990-talet och på yoghurtområdet 
märks det efter avregleringen bland annat genom introduktionen av Yoplait 
samt av andra yoghurtar. Multipack i olika storlekar blir vanligare under andra 
halvan av 1990-talet. 

Functional Foods och ”nyttiga” produkter – forskningsbaserad 
produktutveckling

Den mest riskabla delen i produktutveckling gäller produkter som är 
innovationer. Det är också det område som av vissa företag beskrivs som 
viktigast för att skapa mer långsiktiga och unika produkter. Framför allt är det 
inom området Functional Foods som mejeriföretagen satsat på 
produktutveckling, men inte enbart. Framställningen fokuseras dock på detta 
område och näraliggande produkter. Under den studerade perioden finns inte 
fastställda regler för vad Functional Foods är, sådana fastställs först i början av 

81 I Europa är UHT-mjölk vanlig också i matlagning och andra användningsområden för 
den färska mjölken.  
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2000-talet. Därför används begreppet i den icke-reglerade betydelse som fanns 
under slutet av 1990-talet och även produkter som profilerats med förmenta 
positiva hälsoeffekter.82. Utvecklingen karakteriseras både av konkurrens och 
oklarheter i regelsystem och om produkternas effekter. 

Eftersom dessa produkter är kostsamma både i marknadsföring och i 
utveckling ökade behovet av större marknader. De kan inte heller imiteras på 
samma sätt som mer traditionella produktanpassningar, vilket påverkar 
konkurrensen i produktutveckling, distribution och försäljning.  

Runt 1990 uppstår ett intresse för mer avancerade filprodukter där 
förekomsten av bakterier i fil är grundidén för att förbättra och skapa mer 
avancerade och nyttiga produkter. Den första varianten av acidofilus kommer i 
slutet av 1970-talet, men på bred front introduceras produkterna i Sverige mer 
än ett decennium senare. 1990 lanserar NNP ”acidofilus”, en blandning mellan 
vanlig fil och Functional Foods. Ungefär samtidigt lanserar Arla produkterna 
Dofilus och Bifilus före och strax efter avregleringen (som senare uppdateras 
ett antal gånger). Acidofilus säljs snart i olika varianter över hela landet som A-
fil, Dofilus eller Philus.83 Arla introducerar också filen Onaka strax före 
avregleringen. Denna fil, liksom de tidigare produkterna är ett resultat av ett 
långt samarbete med ett japanskt företag som har licens på bakterien 
bifidobacterium longum (Grönlund 1991). Under 1990-talet ökar Arlas intresse 
för Functional Foods och man framhåller till exempel god dokumentation av 
effekterna kring produkten Dofilus. Man deltar också i ett större projekt för 
forskningssamarbete inom EU där syftet är att påvisa positiva hälsoeffekter hos 
probiotiska livsmedel (en form av Functional Foods) (Burling 1997)84.

Flera försök inom branschen med kombinationen bakterier och mjölk sker 
under första hälften av 1990-talet. BRA-mjölk är det mest kända exemplet som 
får spridning över hela landet. BRA-mjölk innehåller reuteribakterien från Bio 
Gaia och lanseras initialt av Falköpings mejeri 1991. Även Philura (en 
filprodukt) provas i mjölkform. Skånemejerier säljer BRA-mjölk men börjar 
sedan även med Prima Liv 1994 som en motsvarande produkt. Senare satsar 
mejeriföretaget Ingman i Finland på R-bakterien. 

De mest uppmärksammade och väletablerade satsningarna i Sverige måste 
ändå sägas ske inom Norrmejerier, och Skånemejerier. Norrmejerier utvecklar 

82 Kraven för att få kalla något för Functional Foods har skärpts i och med att 
gemensamma regler tagits fram. Skånemejerier har därför börjat tala om ”Advanced Food” 
för att beteckna produkter vars hälsoeffekter inte är bevisade. 
83 Arla är sedan våren 1990 delägare i bioteknikföretaget Medipharm som bland annat gör 
en variant på Dofilus i tablettform. Valio tar 1991 över den andra delen och 1993 övertar 
Arla hela ägandet i samband med Valios omformning.  
84 Det så kallade NordFood projektet omfattar ca 200 nordiska företag, ett antal 
forskningsinstitut och universitet. Projektet behandlar bl.a. standarder för probiotika. 
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Verum Hälsofil, en filmjölk med en unik bakterie, Lactococcus Lactis L1A. 
Denna bakterie upptäcks fram av Norrmejerier tillsammans med ett forskarlag 
vid Umeå Universitet med början ca 1986-87. Produkten lanseras 1990 och tas 
väl emot av (lokal)marknaden. Varumärket Verum Hälsofil utvecklas även till 
att omfatta olika fetthalter samt expanders 1997 till en yoghurt85. Norrmejerier 
köpte tidigare in de flesta av de yoghurts man sålde, varför produkten även på 
så vis var speciell för företaget. Norrmejerier provar även att tillverka Verum 
som mjölk, ett försökt som inte är lyckat. Norrmejerier inrättar en särskilt tjänst 
för arbete med utveckling av Functional Foods.  

Skånemejerier är det företag som kanske satsar mest på Functional Foods, 
huvudsakligen tillsammans med forskningsföretaget Probi AB med grunden i 
den havrebaserade fruktdrycken ProViva. Utvecklingen av produkten ProViva 
började som ett medicinskt projekt kring tarminfektioner.86 Avsikten var att 
skapa en näringslösning och medicinforskarna kontaktade därför 
livsmedelsteknologer. Resultatet blir en fermenterad havreblandning (med 
bakterien Lactobacillus plantarum 299v). När projektet läggs ner inom ett 
läkemedelsföretag skapas företaget Probi 1990. Deras vd kontaktar först Arla 
för att se om de har något intresse av att utveckla Probis idé. Arla tackar nej 
varför förfrågan går till Skånemejerier. Produktutvecklingschefen tror på 
produkten och på forskarna som tagit fram produkten och projektet inleds 
(projektet blir därmed en blandning av tre områden; livsmedelsteknologi, 
mikrobiologi samt kirurgi & medicin). Efter experiment med utformning och 
smaker lanseras ProViva 1994. 1996 uppgår försäljningen av ProViva till 30.000 
liter i veckan i Sverige för att år 2000 ha nått en försäljningsvolym på mer än 
300.000 liter i veckan. 

Direkta kontroverser uppstår kring Functional Foods och de krav som 
ställs vad gäller produkternas effekter. Ett exempel som uppmärksamma 1996 
gäller den danska yoghurten Gaio (med bakterien Enterococcus faecium). Gaio 
tillverkas och marknadsförs av MD Foods och är detta företags främsta 
Functional Foods produkt. 1996 avtalar MD Foods och Arla att Arla ska 
distribuera produkten i Sverige. Arla tar i sin tur kontakt med Skånemejerier för 
att erbjuda dessa att också ta in Gaio i sin direktdistribution. Skånemejerier ger 
Probi i uppdrag att analysera produkten. Probis forskare anser vid en analys att 
en tänkbar följd av intag av Gaio är antibiotikaresistens. Skånemejerier tackar 
nej, och Probi avråder också Arla från att ta in Gaio i sitt sortiment. Arla följer 
uppmaningen, varvid historien når massmedia. Reaktionerna från Danmark blir 
kraftiga, åtminstone i massmedia. Probis forskare anklagas för att söka stänga 
ute en konkurrerande produkt. På Probi och Skånemejerier menar man att 

85 Efter studiens slut har varumärket även utvidgats till att omfatta en fruktdryck.
86 ProViva sortimentet har utökats med en yoghurt samt ett koncentrat, Proviva Active.  
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forskarna handlat som goda forskare och inte som ägare i Probi när man varnat 
för effekterna. I efterhand säger man på Arla;  

Ja, det blev ju stopp. Och det berodde på att man hade en bakterie […] 
och det fanns en misstanke om att den kunde sprida antibiotikaresistens, 
vilket gjorde då att, det fanns forskare som tillhörde ett annat läger än 
Arla som var väldigt kritiska. Och för att inte hamna i någon slags etisk-
moralisk debatt så beslöt vi oss för att inte lansera den (Jonas Svensson, 
Arla, 1999)

Arla introducerar senare margarinet Gaio, också det en Functional Foods 
produkt från MD Foods. Konsumenterna och massmedia verkade då ha glömt 
larmet om produkten med samma namn några år tidigare. Så småningom 
lanseras även Gaio-yoghurten av Arla Foods på den svenska marknaden, men 
med en annan bakterie (F 19).  

Avsaknaden av regler för områden leder till debatt under hela decenniet. 
Debatten gäller bland annat huruvida företagen ska få framhäva positiva 
effekter av livsmedel med så kallade produktspecifika påståenden, och även om 
den faktiska nyttan av produkterna. Produktspecifika påståenden förbjuds, 
vilket gör det är problematiskt att positionera och marknadsföra produkterna. 
Arla och Norrmejerier väljer under 1998 att registrera sina Functional Foods 
produkter, Dofilus och Bifilus respektive Verum Hälsofil som naturläkemedel, 
vilket ökar marknadsföringsmöjligheterna. Registreringen är en process som 
pågår under flera år. Men; kostnaderna vid försäljningen blir högre då 
produkterna inte längre skattas som livsmedel och som naturläkemedel ska 
också en varningstext finnas på paketen. Detta leder till att Norrmejerier avstår 
från klassificeringen och låter Verum Hälsofil vara ett livsmedel medan Arla 
menar att man efter en period av nedgång fått en försäljningsökning och tänker 
behålla registreringen.  

Branschen kämpar mot slutet av 1990-talet för att få framhålla fördelarna 
med Functional Foods. Det finns dock en rad olika uppfattningar om vad det 
är för krav som ska ställas. Ledningen på Skånemejerier och Probi framhåller 
att ProViva hade en fördel relativt andra bakteriebaserade produkter, nämligen 
att den är testad som produkt. De flesta tester genomförs nämligen på enskilda 
bakterier som förs ner i tarmen skyddade i en kapsel utan att ha utsatts för 
påfrestningarna från magsyror87. Probi verkade också för att kraven ska höjas 
på den dokumentation som gäller effekterna av Functional Foods och det egna 

87 Ett annat problem gäller bakteriernas livslängd; det är viktigt att bakterierna lever så 
länge att de hinner få en god effekt. Genom att tillsätta fibrer i form av havre lever 
bakterierna längre. 
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arbetet fokuserades på samarbete med forskare som genomför studier på 
sjukhus runt om i världen.  

Svensk Mjölk spelar en mindre viktig roll i arbetet med standarder. Det 
finns ett egenåtgärdsprogram, men det är mer applicerbart på de traditionella 
produkterna. Vid lanseringen av Functional Foods är det oklart vad som gäller 
och de olika produkterna kan betraktas som konkurrerande. Även förslagen på 
utvärdering är delvis konkurrerande. Det är också viktigt att inte tappa mark till 
de utländska konkurrenterna;  

Man har haft en ganska restriktiv tillämpning om vad man får säga om en 
produkt, om den hjälper människors hälsa eller inte. Där har vi sedan mer 
än ett år arbetat med att försöka få till stånd ett nytt egenåtgärdsprogram 
[…] Det är SNF, Svensk Näringsforskning, som har det formella 
uppdraget tillsammans med livsmedelsindustrierna där vi också är 
medlem, men vi har arbetat väldigt mycket med den här frågan. Och där 
kan man säga att vi har tagit fram ett förslag för hur det här ska se ut, hur 
man får använda det. Det är väldigt viktigt att vi får ett regelverk och sen 
att vi får regelverk också på europeisk nivå. För det finns en liknande 
diskussion i andra länder, och det är ju olyckligt om vi får en annan 
tillämpning [än] i andra länder som gör att de kan jobba mer fritt. (Sven 
Malmström, Svensk Mjölk, 1999) 

De svenska företagen ligger relativt väl framme på området, men det finns 
även flera utländska företag som satsar på Functional Foods produkter 
baserade på bakterier. En sådan produkt är den japanska Yakult, en produkt 
som funnits i närmare 70 år. Finländska Valio har varit mycket lyckosamt med 
sin Gefilus bakterie och produkter baserade på denna. Bakterien är också 
använd på licens av en rad företag över hela världen. I Sverige säljs 
Lactobacillus GG under namnet Gefilac. År 2000 omfattar sortimentet yoghurt 
samt filmjölk. Andra företag med Functional Foods produkter är de 
multinationella Unilever och General Foods samt Danone. Finländska Ingman 
Foods lanserade under 1999 en olika ”R”-produkter i Sverige. Det är 
Functional Foods baserade på lactobacillus Reuteri-bakterien, upptäckt av 
svenska forskare på SLU. Juice, lättyoghurt samt cottage cheese står då på tur 
att lanseras.  

Under perioden efter 1997-2000 börjar området för Functional Foods att 
breddas än mer. Exempelvis lanserar Norrmejerier utvecklar bland annat 
Gainomax näringsdryck och Gainomax Recovery framför allt inriktade mot 
den äldre befolkningen. Arla lanserar också nya produkter. De övriga 
mejerierna anser sig ha begränsade resurser för att satsa på Functional Foods 
eftersom det är mycket kostsamt. En hel del samarbeten inom områden 
diskuteras eller annonseras utan att det leder till så många resultat.  

Skånemejerier satsar mer fokuserat än de övriga svenska mejerierna på 
denna nisch, vilket innebär både framgång, kostnader samt en del mindre 
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framgångsrika projekt. (”Vi har valt en nischstrategi, därför att du kan alltid 
vara välkommen till en kund med en nischstrategi” (Jan Persson, 
Skånemejerier, 1998)) Ett projekt som Skånemejerier driver tillsammans med 
Scotia Lipidteknik handlar om hur lipider (fett) kan användas för att skapa en 
mättnadskänsla. Via samarbete med Probi tillsätts även bakterier. De tester som 
genomförs har vid introduktionen av yoghurten MåVäl under 1998 var 
positiva.88 Produkten säljs in till Storbritannien, men problem tillstöter då 
Scotia Lipidteknik hade få andra kunder för samma ingrediens som därmed blir 
mycket dyr. Skånemejerier utvecklar även en yoghurt i samarbete med Weight-
Watchers.

I denna ”andra period” för utveckling av Functional Foods uppstår också 
allt mer formalisering och olika organisationer med syfte att stödja utvecklingen 
etableras. I januari 2000 invigs Functional Foods Science Center inom ramen 
för Livsmedelscentrum i Lund. Ett center för prövning av livsmedlens 
hälsoeffekter förläggs senare under året till Uppsala. Från och med den tredje 
september 2001 tillåts hälsoargument i reklamen. Först krävs en ansökan till 
Swedish Nutrition Foundation, därefter ska tre experter godkänna den 
dokumentation som stödjer produkternas effekter. Det måste alltså finnas god 
dokumentation av studier genomförda på för målgruppen representativa 
människor som använt produkten på det avsedda sättet.  

Produktutveckling av ost, smörfett samt mjölkpulver
Utvecklingen av produkter inom ost, smörfett samt mjölkpulverområdet 

lyfts mindre ofta fram av branschföreträdarna. Det har flera orsaker, såsom att 
alla inte bedriver någon omfattande utveckling på dessa områden eller att 
utvecklingen i mycket består av produktanpassning, som dock ökar kraftigt 
under decenniet när företagen allt mer konkurrerar. 

Inom RiksOst hade inte vården av varumärken eller produkter varit 
särskilt omfattande. Efter upplösningen av RiksOst inleder de flesta 
mejeriföretag en period av produktanpassning där de smaksätter de olika 
generiska ostarna och utvecklar varianter av dessa. Mejeriföretagen försöker 
även utveckla nya ostar med en ny profil som ska erbjuda mervärden på 
marknaden. Den utveckling som syftar till att profilera det generiska 
sortimentet upphör under när det står klart att den tidigare praktiken 
degenererat varumärkena. Konkurrensen och profileringsarbetet i utvecklingen 
av ost flyttas därför allt mer till utvecklingen av ”nya” ostar som inte ligger 

88 Produktens kritiker påpekar att dessa tester inte varit longitudinella och att man därför 
inte kan säkerställa resultaten. När testerna utförs är de dock dubbelblinda för att undvika 
en placeboeffekt hos användarna. Rättigheter till produktion av lipider förvärvas sedermera 
av det nystartade svenska bioteknikföretaget Lipid Technologies Provider. 
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inom ramen för de generiska osttyperna. Även vikten av ost med olika 
applikationer såsom matlagning uppmärksammas allt mer. Ett indirekt 
samarbete som koordinerar produktvården av de generiska ostarna etableras.  

En viktig utvecklingstrend inom ostområdet är att företagen vänder sig 
mer mot nischer såsom mozzarella och feta ost, smaksatt spread, rivna 
matlagningsostar med mera. Segmentet växer och allt fler företag deltar mot 
slutet av decenniet.  

Utvecklingen av nya matfettsprodukter med fundamentalt nya inslag sker 
framför allt inom Arla samt hos konkurrenterna utanför mejeribranschen. 
Mejeriföretagen kan i allmänhet inte konkurrera med de multinationella 
företagens satsningar på området utan litar framför allt till vidareutveckling av 
sina redan etablerade varumärken. Exempelvis lanserar Ekologiskt Svenskt 
Smör under den andra halvan av decenniet. Detta sker inledningsvis genom 
gemensam utveckling inom SMR, Mejeriernas Marknad, Svenska Smör AB 
samt slutligen Svenskt Smör AB, innan endast samarbetet kring Bregott 
återstår. I den mån de mindre företagen utvecklar nya matfettsprodukter är det 
traditionella produkter för nya marknader, bland annat Ryssland. Arla lanserar 
Gaio, det första Functional Foods produkten inom smörgåsfett på den svenska 
marknaden. Likaså utvecklas Lätt & Lagom oliv och koncentrerat smör. En 
respondent menar att utvecklingen varit mer omfattande under en 4 års period 
än under de 10 åren dessförinnan. Vid årsskiftet 2000/2001 avtalar Valio med 
Raisio att få använda deras flaggskepp Benecol i sin produktion. Benecol 
innehåller vegetabiliska ämnen som sänker kolesterolhalten (Leife 2001). 
Bakgrunden är troligen Raisios mindre goda utveckling under de föregående 
åren och behovet av att nå ut på en större marknad. Produkter med Benecol 
säljs även på den svenska marknaden. Detta är ett område där konkurrens med 
företag utanför kooperationen funnits sedan tidigare. 

Inom området för mjölkpulver är utvecklingstrenden likartad. Före 
avregleringen var det möjligt att sälja mjölkpulver till världsmarknaden eller till 
den svenska industrin till ett lågt pris på grund av utjämningssystemen, 
handelshinder, handelssubventioner och så vidare. Det fanns ingen orsak att 
satsa på avancerad utveckling av mjölkpulver, särskilt inte för ett mindre mejeri. 
Arla och Skånemejerier samarbetar dock i handelsbolaget Skånsk 
Mjölkförädling om mjölkpulver för att få ”en större råvarubas och 
produktutvecklingsresurser” (Arla 1991: 27) samt för att hantera avregleringen.  

Efter avregleringen och EU-medlemskapet pressas priserna, varför 
konkurrenskraft skapas antingen genom ett mycket lågt pris eller genom 
processer som ger högförädlat mjölkpulver. I detta är det framför allt Arla som 
haft möjlighet att delta bland annat genom ett samarbete med MD Foods där 
mjölkpulver används i utveckling av mjölkpulverbaserade kakao- och 
cappucinoprodukter. Denna utveckling sker framför allt för den internationella 
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marknaden. Även andra företag etablerar vissa samarbeten för att om möjligt 
reducera kostnaderna, exempelvis i Milko och NNP i det tidigare nämnda 
Nordic Food Ingredients.  

Distribution
Aktiviteter som rör distribution är nära förknippade med försäljningen och 

marknadsföringen. I den betydelse som ordet distribution används här omfattar 
distribution den fysiska transporten av mjölkprodukterna från mejeriföretag till 
kund och kampen om att få en plats i olika distributionskanaler. De 
interaktioner som påverkar den fysiska distributionen är starkt sammanflätade 
med försäljningsinteraktioner varför viss överlappning förekommer i 
beskrivningarna. Distributionen blir generellt allt mer karakteriserad av 
konkurrens, men liksom för försäljningen skiljer sig utvecklingen åt för olika 
kundkategorier, men främst för olika produkttyper. För en del produkter, 
såsom ost, har en mycket intensiv och omfattande konkurrens tagit vid, medan 
det ser annorlunda ut för andra produkter. Därför beskrivs utvecklingen utifrån 
olika produkttyper. Först diskuteras emellertid motparterna; handelns grossister 
och fenomenet direktdistribution. 

Direktdistributionen – distribution av det färskaste sortimentet och 
specialprodukter

Livsmedelshandeln och handelns grossister är tillsammans med 
mjölkbönder och intresseorganisationer som SMR och politiker andra mycket 
centrala aktörer i utkanterna av mejeribranschen. Även dagligvaruhandeln är 
koncentrerad i den bemärkelsen att ”blocken”, KF, ICA samt D-gruppen, 
utgör de kanaler genom vilka mer än 90 procent av dagligvaruhandelns 
livsmedelsförsäljning sker. Till skillnad mot de flesta andra produkter levereras 
fortfarande färska mejeriprodukter och många specialprodukter nästan 
uteslutande av mejerierna själva, istället för av handelns grossister. Denna 
distribution brukar benämnas direktdistribution, en term som tidigare användes 
för att beskriva mejeriernas distribution direkt till hemmen eller till egna 
butiker.

Det färskaste sortimentet 

Vid början av 1990-talet har mejerierna generellt direktleveranser av färska 
produkter inom sina upptagningsområden, vilket innebär att den gamla 
principen om områdesindelning i praktiken följs. På mejeriföretagen ges 
förhållandevis samstämmiga uppgifter om varför det förhåller sig på detta sätt, 
nämligen att det inte finns incitament att konkurrera på marknaden och att 
regleringarna medfört att det inte fanns något lönsamhetstänkande. Man lägger 
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oftast till ytterligare en förklaring; de allra färskaste produkterna är det inte 
ekonomiskt att transportera längre sträckor, i synnerhet inte för mindre 
volymer, och det krävs goda kylmöjligheter under transporterna.  

Trots den “arbetsfördelning” som uppstod under regleringarna har alltså 
alla de större mejerierna leveranser till butiker av färsk mjölk med mera. 
Kompletterande sortiment av färska produkter köps in i den mån man inte har 
egen tillverkning. Den specialisering som finns i vissa delar av produktionen 
motsvaras alltså inte av en motsvarande profilering ut till kund och påverkar 
därför inte sättet att distribuera till kund annat än genom diverse avtal mellan 
föreningar och på branschnivå. Sedan länge finns en viss begränsad konkurrens 
via handelns grossister. Van den Berghs Jacky yoghurt är ett exempel på detta, 
tillverkad av Skånemejerier men separat från Skånemejeriers sortiment, 
varumärke och distributionskanaler.  

Det sker en förändring i hur interaktionen i direktdistributionen diskuteras 
och motiveras inom branschen. 1990 granskar NO marknadsdelning mellan 
NNP och SHM i Hälsingland. Konsumenterna efterfrågar SHM:s produkter, i 
synnerhet en viss fil, medan butikerna framför allt köper från NNP. 
Marknadschefen på SHM intervjuas i Fri Köpenskap och det återgivna samtalet 
belyser både dilemmat med kostnader för leveranser och synen på konkurrens 
vid tidpunkten;  

- Vi kan inte få ekonomi på att börja köra en mejeribil med fil till 
Hudiksvall och vi vet ju inte hur stort intresset egentligen är. Vi har inte 
fått någon samlad förfrågan från köpmännen där.    
- Kan ni inte ta lite mer betalt för filen ni levererar dit för att täcka 
kostnaden?    
- Nej, det har vi aldrig diskuterat. Så gör man inte  . 
- Men om kunderna är beredda att betala?   
- Nej, man gör inte så och går in på varandras områden.    
- Men inget i era stadgar hindrar väl er från att göra det?   
- Nej, NO anser visst det. Men vi avvaktar i den här frågan tills NO sagt 
sitt. (Thulin 1990: 14) 

Något år senare, efter fusionen till Milko belyses åter synen på konkurrens 
i en intervju: ”Vi har direktdistribution av våra färska mjölkprodukter och det 
fungerar inte i praktiken med leveranser över hela landet” säger den dåvarande 
vd:n, Ulf Lundvall. Artikeln framhåller också att Lundvall ”säger sig känna ett 
visst motstånd mot att gå ut och konkurrera på en annan mejeriförenings 
område. – Det känns inte rimligt att gå in och slåss mot svenska bönder.” 
(Franck-Leppäkoski, 1992)  

Argumenten om svenska bönder och motstånd mot konkurrens mellan 
svenska bönder försvinner allt mer (se nästa avsnitt om försäljning) under 
decenniet, men vad som kvarstår är argumentationen om att distribution till 
butiker på konkurrenternas områden inte är ekonomiskt försvarbar. På grund 
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av detta förändras inte mönster för distribution av det allra färskaste 
sortimentet i någon omfattande utsträckning efter avregleringen. Det finns 
vissa mindre strömmar mellan områden, men inte mer.  

Mejeriföretagen är också uttalat angelägna om att bevaka ”sina” områden 
relativt grossisterna. Diskussionen inom handeln under 1997 om att ta över 
även mejeridistributionen är inte populär. KF startar färskvaruterminaler och 
uttalar inledningsvis en ambition att även ta över mejeriernas direktdistribution 
av K-mjölk. Även konkurrensverket och marknadsdomstolen ifrågasätter 
direktdistributionen, men mejeriföretagen ställer sig frågande till kritiken;  

Jag tycker det är märkligt både som man då resonerade i Geflemålet, och 
som man har fortsatt att resonera på Konkurrensverket. Det är att man 
ser att mejeriernas direktdistribution är någonting av ondo. Ur 
konkurrenssynpunkt. Jag menar, titta på den strukturen som finns, hur 
många grossister finns det? Hur många butiker har mer än en grossist? 
Ingen. Det vill säga att varje butik har en grossist. Och om grossisten 
sitter på hela sortimentet, så tror jag inte att det blir befrämjande för 
konkurrensen. (Åke Modig, Arla, 1997) 

I intervjuer framhäver företrädare för mejeriföretagen att mejerierna är 
bäst på att leverera mjölk. Samtidigt uttrycker några företag möjligheten (eller 
risken) att man i framtiden är starkare knutna till olika kedjor, en utveckling 
som delvis skulle kunna ersätta den geografiska konkurrensen med konkurrens 
om och via butikskedjorna. På Skånemejerier beskriver man exempelvis hur 
större kunder har möjlighet till leverans två gånger om dagen. Oavsett antalet 
leveranser är mejeriföretagen överens om att direktdistributionen är en 
konkurrensfördel, en effektiv om än kostsam sådan; ”vi möter ju butiken varje 
dag” menar flera respondenter. Denna konkurrensfördel gäller både gentemot 
varandra och mot handelns grossister. Snabba leveranser från gård till 
mejerianläggning till butik; så kallade ”dagsfärska” produkter testas också, 
bland annat av Falköpings mejeri.  

Rationaliseringar och besparingar i distributionen 

Även om distributionen blir en konkurrensfördel med avseende på hur 
många leveranser som sker, är distributionen också en aktivitet som 
karakterisera av rationalisering. Inte minst lyfter mejeriföretagen i glesbygden 
fram behovet av rationalisering och effektivitet i distributionen. NNP beskriver 
1992 distributionen som en strategiskt viktig fråga för 1990-talet Färskheten 
och logistiken blir ökade konkurrensmedel efter EU-inträdet. 1997 rapporterar 
NNP åter om vikten av kortade ledtider och bättre service. Norrmejerier 
genomför rationaliseringar kontinuerligt under 1990-talets sista år, bland annat i 
form av ökad samdistribution. Kostnaderna för leveranser ses också över; vilka 
kunder är lönsamma? 1998 vill Milko driva igenom en förändrad prisbild 
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gentemot sina kunder där priset sätts olika beroende på hur stora mängder som 
köps. De mindre handlarna i Värmland hotar då att vända sig till Arla istället. 
”Upproret”, som det benämns i branschtidningarna, sprider sig till Hälsingland.  

Något som potentiellt kan påverka distributionsmönstren och därmed 
konkurrensen på den svenska marknaden är Öresundsbron, men också bron 
över Stora Bält då den senare medför att Jyllandsmjölken kommer ett steg 
närmare Sverige. Förekomsten av ett ständigt hot om potentiell konkurrens 
från Danmark, Tyskland och Finland framhävs i intervjuer med alla 
mejeriföretag, även om de samtidigt betonar att lokala produkter och färskhet 
är viktigt för konsumenterna. 

Ibland krävs också samarbete med andra aktörer av miljö- och 
kostnadsskäl. Milko provar tillsammans med olika aktörer på samdistribution i 
Värmlands glesbygd. Detta samarbete omfattar andra aktörer med 
direktleveranser såsom bryggerier och slakterier inom ramen för ett projekt 
från konsumentverket med syfte att stötta glesbygdshandeln. Liknande 
samdistributionsprojekt rapporteras också från Norrmejerier och NNP under 
1997 och 1998. 

Grossisterna och handeln – både kunder och konkurrenter 

Grossisterna utgör både en kanal för konkurrens och en möjlighet till 
samarbete beroende på perspektiv i varje enskilt fall. Som partners är 
grossisterna viktiga om mejerierna fortsätter att i ökad utsträckning söka nya 
marknader för sina specialprodukter. NNP (1997) framhåller till exempel i sin 
årsredovisning från 1996 att detta partnerskap kan bli en trend utifrån en 
pressad konkurrenssituation. NNP har också mer erfarenhet av denna väg via 
dotterbolaget NNP Livsmedel Riks AB.  

Handelns aktörer växer under den studerade perioden och mejeriföretagen 
omorganiserar för att möta utvecklingen. När Milka omorganiserar 1998 och 
Arla 1999 är det för att bli en mer kundorienterad verksamhet. 
Produktorganisationen överges. I årsredovisningen för 2000 (Gefleorten 2001) 
konstaterar man visserligen inom Gefleorten att några större förändringar ännu 
inte skett genom livsmedelskedjornas samgående, men att det finns farhågor. 
Tendenserna är dock att kedjorna strävar efter större volymer och detta slår 
igenom i mejeriföretagens förhandlingar med kedjorna. 

Entydigt är att distributionen och försäljningen utanför den svenska 
marknaden får allt större betydelse. Exempelvis organiserar sig Skånemejerier 
med olika partners kring distributionen av ProViva. I England sker denna 
försäljning via hälsokostbutiker, ett distributionssätt som man inte skulle anta i 
Sverige, men som fungerade i England. Skånemejerier tillfrågas om leveranser 
av produkter till en dagligvarukedja i Danmark, vilket de överväger som en 
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möjlighet att etablera distribution för ProViva. ProViva lanseras i ett antal 
länder, men beskrivs som ett undantag just därför att det är en produkt med en 
relativt god hållbarhet och ett mervärde som gör den konkurrenskraftig. För 
sådana produkter kan kanaler som är mer stabila byggas upp över tid, medan 
produkter som lätt kan ersättas snabbt kan förlora sin position vid 
valutaförändringar och andra oförutsedda händelser.  

Specialprodukternas hållbarhet påverkar distributionen 

Det som skiljer sig mellan distributionen av det färskaste sortimentet och 
mer hållbara produkter och specialprodukter är att de senare ofta betingar 
högre priser och därför kan längre transporter med mindre kvantiteter vara 
något mer motiverade. Distribution sker emellertid av tradition oftast via andra 
mejeriföreningar, om dessa är villiga att ta in produkten i sin distribution. Om 
mejeriföretagen inte vill distribuera konkurrenternas produkter kan handelns 
grossister göra detta istället och detta förfaringssätt blir allt vanligare under 
1990-talet. Det är dock framför allt produkter från utländska konkurrenter som 
distribueras på detta sätt, såsom Valios produkter. (Valet av kanal är dock 
ytterst relaterat till försäljning och huruvida en produkt är lönsam att ta in i det 
egna sortimentet eller om den konkurrerar med egna produkter. Detta 
behandlas i avsnittet om försäljning).  

Orsaken till den ökade strömmen av specialprodukter är behovet av att 
avsätta lönsamma produkter på marknaden. Detta behov finns hos de flesta 
företag, men är starkare hos företag som har en produktmix med hög andel av 
mjölkpulver, matfett och ost;  

Det ska man också veta, att avräkningspriset var relativt neutralt vid 
avregleringen, men nu är det oerhört beroende på vilken mjölkbalans man 
har. Vi som då har lägre mjölkbalans än något av de andra företagen 
bortsett från Falköping, har därmed ett marknadsekonomiskt problem. 
Men det förbättras sakta men säkert; när vi lever varor upp över landet så 
förbättras vår mjölkbalans (Jan Persson, Skånemejerier, 1998).  

Denna leverans sker då både via grossister och via andra mejeriföretag. De 
flesta mejeriföretag har någon form av parallell leverans av produkter till 
Stockholmsområdet, men i mindre utsträckning.  

Problemen att etablera distributionskanaler är många. I början av 1990-
talet försöker NNP lansera Fjällfil och Norrmejerier Verum Hälsofil. Båda 
företagen har problem att komma in på andra områden och mest intressant är 
givetvis Arlas område. För båda produkterna beskrivs satsningen vid 
återkommande tillfällen som lyckad, men marknaden är inte helt penetrerad. 
1996 påpeka exempelvis svårigheter med ökningstakten för Fjällfil eftersom 
”Arla ännu inte lanserat den på hela sitt område” (NNP 1996: 15). Båda 
företagen har vissa problem med att få in produkten på Arlas område. För att 
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underlätta lanseringen finns under en period avtal mellan Arla och 
Norrmejerier om Verum Hälsofil samt mellan Arla och NNP om Fjällfil som 
skulle tillåta Arla att producera, distribuera och sälja produkterna inom Arlas 
område. Detta realiseras dock aldrig. Ärendet handläggs av Konkurrensverket 
men avtalen upphörde under handläggningstiden. Det finns flera exempel på 
att företag inledningsvis ordnar parallelldistribution in till konkurrenternas 
område för att visa att det finns en marknadspotential. Detta gäller till exempel 
Skånemejeriers ProViva. Inför 1996 lanserar Milko ett riksprojekt för att få ut 
sina produkter på den nationella marknaden och Milko provar även att 
distribuera själva till butiker i Stockholmsområdet, vilket fungerar bra bland 
annat för den så kallade Bollnäsfilen. Orsaken är att man upplever det svårt att 
få in specialprodukter i Arlas sortiment. Därefter har Milko under en period 
direktleveranser till Hemköpbutikerna i Stockholmsområdet.  

Bevakning av distributionskanaler relativt utländska konkurrenter 

Den internationalisering som sker på området specialprodukter är framför 
allt kopplad till yoghurt och desserter. Internationalisering innebär i 
sammanhanget framför allt ökad närvaro av internationella företags produkter i 
Sverige. Detta bidrar till den nya konkurrens som uppstått i försäljning av 
specialprodukter på området under decenniet. Den interaktion som beskrivs 
visar på ett område med ökande inslag av konkurrens och en tidvis intensiv 
konkurrens med drag och motdrag. Till viss del sker konkurrensen via allianser 
som bildas mellan samverkande företag.  

Yoghurt är ett område där internationell konkurrens finns från och med 
slutet av 1980-talet. Den första internationella aktören hette GUF, ett franskt 
företag som samarbetar med livsmedelsföretaget Foodorama om Maime Nova 
yoghurten (Ulfsdotter 1996). Detta följs av flera etableringsförsök. De sänkta 
införselavgifterna i samband med avregleringen 1991 innebär exempelvis att 
MD Foods satsar på den svenska marknaden. Satsningarna blir dock inte så 
lyckosamma i detta skede. 1993 börjar Foodorama samarbeta med Falköpings 
Mejeri om en fruktyoghurt på större förpackning. Foodorama samarbetar även 
med Ingman Foods i Finland, som tillsammans med GUF tar över Foodorama 
1994 och planerar en större introduktion av Ingmans produkter i Sverige. 
Planerna realiseras ej. 

Finländska Valio och ett antal franska företag, främst Danone och Sodiaal, 
samt italienska Parmalatt är de mest framgångsrika att etablera sig i Sverige, sett 
över hela decenniet. Bojkotten av franska varor i mitten av 1990-talet leder till 
att ett antal franska företag lämnade marknaden, till exempel med yoghurten 
Maime Nova. De produkter som importeras snarare än licenstillverkas får 
under en period med sjunkande kronkurs svårt att behålla marknadsandelarna.
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Dessa aktörer går via handelns egna grossister och erbjuder alternativ som de 
svenska aktörerna i sin tur försöker bemöta, till exempel genom att utveckla 
smaker på de egna, vid tidpunkten gemensamma produkterna. Det finns även 
svenska konkurrenter utanför den traditionella mejeribranschen. Bob Industrier 
(Procordiaägt) levererar via grossister ”yoghurtsubstitutet” Risifrutti och ökade 
ytterligare antalet produkter i butikernas mejerikylar.  

1994 bearbetar Valio mer aktivt den svenska marknaden via grossister, 
både med ost och med yoghurtprodukter. På yoghurtområdet lyckades man 
med början 1996 etablera sig som en central aktör över hela Sverige inom några 
år. Valios starka position erkänns av alla de svenska aktörerna;  

Jag tror till exempel att när Valio nu etablerar sig som andra alternativ till 
Arla, så är det ju väldigt svårt att ta bort Valio från den positionen. Och 
det måste ju någon göra då som ska gå in, om det nu är Skånemejerier 
eller om det är Norrmejerier. (Åke Modig, Arla, 1997)  

Valios inträde på den svenska marknaden beskrivs ibland som ett svar på 
Arlas inträde i Finland, ibland hävdas det motsatta89 Finland får till skillnad mot 
Sverige tre extra år av subventioner vid EU-inträdet, vilket vissa aktörer menar 
att Valio och Ingman Foods försöker utnyttja vid etableringen i Sverige. Valios 
positiva utveckling i Sverige, oavsett dess orsak, innebar emellertid inte att de 
andra mejerierna förlorar utrymme utan snarare att marknaden för yoghurt och 
specialprodukter expanderar, på bekostnad av till exempel filprodukter. Några 
av de mindre aktörerna uttrycker dock oro över läget. Utvecklingen på 
yoghurtmarknaden är emellertid god under hela 1990-talet, exempelvis ökar 
segmentets försäljning med 32 procent under det tredje kvartalet 1998 (enligt 
uppgifter från Valio som refererar till marknadsundersökningsföretaget AC 
Nielsen). Inledningsvis satsar Valio på billiga fruktyoghurtar. Över tiden arbetar 
Valio med att höja priserna på yoghurten och med relationen till butik. 
Satsningen på närmast fettfria yoghurtar visar på den största framgången och 
Valio ökar under hela resterande del av decenniet sina andelar inom detta 
segment (Leife 2001). (Även Arla utvecklar i det närmaste fettfria yoghurtar 
under 2000). År 2000 använder sig Valio i sin reklam relativt dagligvaruhandeln 
av uppgiften att man har en tredjedel av marknaden för 1 liters yoghurt. 
Gentemot handeln ökar Valios betoning på marginaler och handelns lönsamhet 

Sodiaal når den svenska marknaden 1990 då Arla ingår ett licensavtal med 
Sodiaal om att tillverka och distribuera samt sälja yoghurten Yoplait i olika 
storlekar. Sodiaal ställer stora krav på kvalitetskontroller och inledningsvis är 

89 I Finland är Arlas etablering inledningsvis lyckad. 1996, 1,5 år efter det att man gått in på 
den finska marknaden hade man 15% av yoghurt försäljningen. Dessutom hade man 2-3% 
av ostförsäljningen samt 6% av barnmatsförsäljningen (Forsström 1996). Några år senare är 
utvecklingen sämre och Arla drar sig tillbaka.  
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det ett djupt och nära samarbete. Samarbetet ger Sodiaal en kanal in i Sverige 
utan att behöva gå via grossister; direktdistributionen är den bästa kanalen för 
att etablera en produkt. Arla träffar distributionsavtal med Milko, NNP, 
Norrmejerier och Skånemejerier, vilka får rätt till distribution och försäljning av 
Yoplait inom respektive område. Ett liknande avtal finns mellan Sodiaal och 
Valio i Finland och Norske Meierier i Norge. Sodiaal söker ytterligare partners 
för att utvidga sitt nätverk i Norden och inom EU, bland annat förekommer 
samtal med MD Foods. För Arla är detta en möjlighet att skapa allianser inför 
framtiden. Allmänt i branschen förefaller alliansen också uppfattas positivt; då 
Arla tar in Yoplait i sitt sortiment kan andra mejeriföretag själva köpa in den via 
Arla och sälja till sina egna kunder. På så vis avvärjs ett hot om konkurrens från 
Soodial; alternativet hade varit att Sodiaal säljer till handeln direkt. I ökad 
utsträckning sker detta ändå eftersom andra franska aktörer tar sig in denna 
väg; Något senare gör Valio samma sak i större skala.  

I mitten 1990-talet uppstår konkurrens mellan Sodiaals och Arlas 
produkter som är negativ från Sodiaals perspektiv. Yoplait säljs på den svenska 
marknaden i flerpack, men Arla börjar använda anläggningen för flerpacks 
produktion även av Yoggi-varumärket. Yoggi säljs till ett lägre pris.  

Situationen spetsas till när Valio och Sodiaal 1997 sluter ett avtal som 
innebar att Valio ansvara för produktionen och försäljningen till den svenska 
marknaden istället för Arla. Detta innebär att Yoplait från och med 1998 
distribueras och säljs via grossister istället för mejeriföreningarna. Arla beslutar 
relativt omgående att ersätta Yoplait med en liknande produkt kallad 
Drömyoghurt, inom ramen för Yoggi varumärket. Denna tar då Yoplaits plats i 
de övriga svenska mejeriföretagens distribution. Valio tappar inledningsvis 
marknadsandelar på sina Yoplaitprodukter, men uppges senare ha återhämtat 
dessa.

Det tidigare samarbetet mellan Arla och Sodiaal kan också ses som ett 
försök att stänga ute det franska företaget Danone från den nordiska 
marknaden. Danone har under 1990-talet ett samarbete med MD Foods, som 
dock avbryts 1997. Danone är framgångsrika i Europa med ett standardiserat 
sortiment men deras försök att ta sig in på den svenska och några andra 
nordiska marknader misslyckas på grund av att grossisterna inte vill släppa in 
fler aktörer. Danone satsar redan 1991 på Sverige, men avbryter satsningen 
1993. Danone hittar så småningom andra vägar in i Norden när Skånemejerier 
under 1997 står inför ett problem; Van den Berghs lägger ner sin produktion av 
Jacky yoghurt. Detta innebär att Skånemejerier tappar avsättning av 
mjölkråvara motsvarande ett par miljoner kilo - dessutom på en mer förädlad 
produkt. Därför antar man ett erbjudande från Danone om att tillverka deras 
yoghurt på licens, en yoghurt som säljas via grossister på samma sätt som Jacky 
hade sålts.  
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Det finns ett starkt intresse av att skydda hemmamarknaden, varför man 
inom Skånemejerier först upplever det som att inte alla konkurrenter ser med 
blida ögon på att Skånemejerier släpper in Danone på den svenska marknaden. 
För Skånemejerier finns dock flera fördelar;  

För det första så har vi lärt oss väldigt mycket av att jobba med Danone 
och för det andra så har vi skapat relationer med Danone och för det 
tredje så skapar vi oss ett tredje ben att stå på egentligen, att gå via 
grossisterna. (Jan Persson, Skånemejerier, 1998) 

 Bo Berg, vd på Milko diskuterar denna typ av allianser och säger att;  

Det är ett sätt att ta in dom utländska aktörerna och bilda allianser med 
dom för att göra …  dygd av verkligheten. Man gör dom inte lika giftiga 
som dom kanske annars skulle ha blivit. (1999). 

2000 avtalar Skånemejerier och Danone om ett fördjupat samarbete i ett 
gemensamt bolag där de äger hälften var. Bolaget fokuserar på den nordiska 
marknaden och handlar om produktutveckling samt att få tillgång till ett brett 
sortiment som kan öka konkurrenskraften gentemot handeln. Av mejerierna 
utanför Arla är det inledningsvis framför allt Skånemejerier som satsar på 
alliansbyggande även i andra sammanhang, med Klöver Maelk i Danmark, 
Hansa Milch i Tyskland och Milka i Finland. Dessa allianser har varierande 
framgång och inom Skånemejerier menar man att en orsak är att dessa företag 
haft likartade positioner på sina hemmamarknader som Skånemejerier har i 
Sverige. Därför satsar man nu på en allians med en större aktör i form av 
Danone.

Distribution av ost, matfett och mjölkpulver 
Kampen om kanaler är inte lika uttalad i distributionen av mattfett och 

mjölkpulver som för färska produkter och för specialprodukter. Ost intar en 
form av mellanställning. RiksOst samordnade både distribution och försäljning, 
och distributionen till butik sköttes i normalfallet av handelns egna grossister. 
Efter RiksOsts upplösning uppstår konkurrens i distributionen. För det första 
finns det nu konkurrens mellan mejeriföretagen om kanaler och för det andra 
tar även särskilda ostgrossister ett större utrymme än tidigare och för det tredje 
blir handelns egna grossister allt mer aktiva på marknaden.  

Ostdistributionen går i de flesta fall via särskilda ostdistribunaler och 
ostlager från vilka de vidaredistribueras till kunderna. Medlemmarna i NorrOst 
samarbetar givetvis i distributionen av ost, medan Gäsene och Falköping säljer 
ost genom samarbeten med grossisterna. Falköping samarbetar dels direkt med 
grossister och dels med ostgrossisten Färskvarugruppen som också säljer till 
ICA, Dagab och KF. Falköping är också hälftenägare i Färskvarugruppen. De 
köper in sig några år innan RiksOst upplösning ”som en garanti”. Då var 
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avsikten att all ost från Falköping skulle säljas via Färskvarugruppen, men så 
blir inte fallet. Inom Falköping menar man att det beror på att Falköping 
lyckats hävda sig bättre än väntat på marknaden. Arla rationaliserar sin 
ostdistribution och inrättar en ny samordnande distribunal i Götene för matfett 
och ost med början 1999. Distribunalen står färdig 2001. 

Distributionen av matfett går både via grossister och via mejeriernas 
direktdistribution till butiker och storhushåll. Industrileveranserna består ofta 
av smörolja, med Arla som leverantör. Eftersom alla mejeriföretag inte 
producerar alla produkter måste vissa produkter först transporteras mellan 
mejeriföretagen i den mån produkterna levereras via direktdistribution. 
Konkurrensen här är framför allt relativt produkter utanför mejeribranschen, 
trots upplösningen av vissa tidigare samarbeten. Distributionen av tidigare 
gemensamma produkter sker delvis fortfarande via de andra mejeriföretagens 
distribution, inte minst om det fortfarande finns kvar viss arbetsfördelning. 

För såväl smör som mjölkpulver upplöses det branschgemensamma 
exportsamarbetet i form av Swedish Dairies International AB under 1990-talet. 
Scandmilk AB är ett motsvarande samarbete om logistik och lagring för 
mjölkpulver. Från och med 1991 ägs Scandmilk direkt av mejeriföretagen och 
därefter sker en prövning av Konkurrensverket som leder fram till att 
samarbetet avslutas.  

Mjölkpulver är framför allt en produkt som används i industriell 
produktion och därför distribueras till industriella kunder. Avstånden får 
därmed betydelse på ett lite annat sätt än för de övriga produkterna och 
effekterna blir tydliga i och med de politiska förändringarna och 
utjämningssystemets borttagande. När utjämningssystemets borttagande 
aviseras är mjölkpulver den aktivitet som påverkas mest entydigt och det 
innebär att ett rationaliseringsstryck snabbt uppstår i alla aktiviteter som rör 
produkten. Mjölkpulver är en hållbar produkt som kan distribueras över långa 
avstånd, och är därför även en produkt där prispressen och 
rationaliseringskraven är stora, en utveckling som beskrivs som kontinuerlig. 
Det är svårt för ett svenskt mejeri att erbjuda samma priser som ett annat 
europeiskt mejeri om kunden finns i Europa, säger en representant för ett av 
mejeriföretagen. Distributionen organiseras av säljare och köpare.  

Försäljning och marknadsföring 
Försäljning och marknadsföring ses i det följande som en aktivitet; den 

reklam som görs för en viss produkt hänger mycket intimt samman med dess 
försäljning och på vilka grunder den säljs. Framför allt är denna typ av 
marknadsföring förknippad med specifika produkter från specifika företag.  
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Mejeriföretagens kunder (framför allt ICA och KF) blir allt större och 
bildar nordiska strukturer. Motsvarande utveckling pågår i övriga Europa. Det 
innebär dels att kunderna kan pressa priserna, dels att mejeriföretagen 
förhandlar med motparter som befinner sig allt längre bort från 
mejeriföretagens geografiska hemvist;  

Som den här organisationen tidigare [arbetade] med relationer så jobbade 
vi mot den lokala handeln i Skåne i huvudsak. Åtminstone på 
färskvarusortimentet. [Nu] måste vi vända oss till Stockholm, till den 
centrala inköparen för ICA och KF. Och därmed har vi ju också fått 
bygga om organisationen i Skånemejerier så att vi gör detta tydligt. 
(Thomas Bergstaf, Skånemejerier, 2000) 

Mejeriföretagen har i flera fall omorganiserat sig under slutet av 1990-talet 
för att bättre kunna bemöta de större kunderna och de utländska 
konkurrenterna. Arla har till exempel omorganiserat så att kundernas endast 
ska behöva kontakta en person på Arla oavsett vilka produkter det handlar om. 
En del mejeriföretag har även satsat på snabbare leveranser för att förstärka 
färskhetsbegreppet och omdefiniera färskhet samt förstärka det lokala.  

Utvecklingen för det allra färskaste produkterna 
För det färska sortimentet finns tendenser till ökad konkurrens samtidigt 

som det mycket indirekta samarbete som kunde sägas råda genom den 
traditionella områdesindelningen allt mer utmanas.  

Bakgrund: regleringar, marknadsutveckling och nya produkter 

Decenniet börjar med att mjölksubventionerna tas bort. Efter en 
prishöjning med moms och borttagandet av subventioner höjdes priset 1991 
ned ca 1:50 kronor i butik. Trots detta rapporteras en viss försäljningsökning. 
En företagsrepresentant framhåller att frånvaron av mediala protester kan ha 
berott på bevakningen av Gulf-krigets slutskede. Under vårvintern 1992 
försöker Arla höja mjölkpriset men drar tillbaka förslaget efter en storm bland 
konsumenterna. Under den senare delen av 1990-talet uppmärksammas inte 
mjölkpriserna på samma sätt som under tidigare decennier relativt andra 
produkter (se Olsson 1998). Det är snarast den allmänna prisnivån, den 
bristande konkurrensen eller liknande som svenska producenter ”anklagas” för. 
Branschen misstänks ibland för prissamarbete och 1992 medger Norrmejerier, 
Milko och NNP för myndigheterna prissamarbete om en höjning och 
sänkning. Diskussionerna om prissamarbete dyker därefter upp flera gånger, 
men Konkurrensverket finner inga oegentligheter. Mejeriföretagen menar att 
de av naturliga skäl måste anpassa priserna något så när till varandra för att inte 
tappa marknadsandelar.  
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Under större delen av 1990-talet är försäljningssiffrorna för dryckesmjölk 
vikande men med vissa trendbrott. Exempelvis lanseras i decenniets början 
minimjölken som snabbt tar andelar i sortimentet för dryckesmjölk. Ett annat 
trendbrott är införandet av 1,5 liters mellanmjölk. Den ekologiska trenden 
följer på trenden med fettfria produkter, men ger inget volymlyft. Från 
filsortimentet går även många konsumenter över till det expanderande 
yoghurtsortimentet.  

Mejerierna vidtar olika åtgärder för att stimulera intresset och skapa en 
ökad valfrihet inom det färska segmentet. För filprodukter rapporteras både 
positiva trender och en vikande utveckling. Experimenten med de olika 
smaksatta varianter som företagen introducerar ca 1998 är avsedda att vända en 
då negativ utveckling. Arla satsar även på mineralvatten när mjölkdrickandet 
minskar, men säljer senare verksamheten till Spendrups. 

De färska produkterna är förhållandevis generiska och har inte utvecklade 
varumärken när decenniet börjar. De säljs istället inom ramen för 
mejeriföretagets varumärke. Mejeriföretagens varumärken eller företagsnamn är 
ofta starka bärare av positiva värden, vilket mejeriföretagen också försöker 
bevara. Arlas varumärke, den röda kossan, har dessutom blivit utsett till 
Sveriges bästa varumärken vid några tillfällen. Utvecklingen går emellertid mot 
mer av varumärken även i det färskaste sortimentet, exempelvis väljer Milko att 
positionera sitt ekologiska sortiment som ett eget varumärke. När det kommer 
in fler produkter och eventuellt fler produkter från andra mejerier i hyllorna blir 
det allt viktigare för mejeriföretagen att vårda företaget som varumärke i 
relationen till kunden.  

Efter EU-medlemskapet inleds ett arbete med att få EU att acceptera de 
svenska mjölksorterna. Lättmjölk och minimjölk innehåller har nämligen en för 
låg fetthalt för att passa EU:s definitioner. Produkterna godkänns så 
småningom av EU, men bara för försäljning i Sverige. 

Konkurrenssituationen  

Även om det inte sker några större förändringar i distributionsmönstret 
ökar intresset för att konkurrera över ”gränserna” mellan de olika 
upptagningsområdena för färskvaror. Det finns flera exempel dels på oron över 
försäljning över gränserna och vilka som betraktas som ett potentiellt hot, dels 
på försök till etablering som sedan upphört eller begränsats. Sammantaget finns 
det en rörelse mot förändrad konkurrens och inte minst ett ökat 
konkurrenstryck och konkurrensintensitet i försäljningen. Huvudsakligen sker 
dock försäljning till samma kunder som tidigare.  

Ett exempel på etablering utanför det egna upptagningsområdet är att 
Falköpings mejeri sedan åtminstone 1994 mer aktivt konkurrerar med Arla på 
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stormarknader inom Arlas uppsamlingsområde. Behovet av att förbättra 
mjölkbalansen medför att Falköpings mejeri säljer överskottsprodukter genom 
att hålla lägre priser och vända sig till större butiker. På grund av Falköpings 
begränsade storlek påverkar inte detta Arla i någon större utsträckning. 
Utvecklingen sker trots att Falköpings vd i en intervju 1992 betonar att det inte 
är ”en ohämmad priskonkurrens” utan ”bra service och nya produkter” som 
ska skapa konkurrensfördelarna i den avreglerade världen (Rosengren 1992). 
Den priskonkurrens som Falköping initierar i försäljning till stormarknader 
etcetera i närområdet nämns ogillande av aktörer utanför både Falköping och 
Arla. Det är en sak att konkurrera, en annan att konkurrera med pris då detta 
anses mer destruktivt. Även vissa bönder inom Falköpings mejeri förefaller 
vara oroliga för sänkta avräkningspriser vid en ökad priskonkurrens. Mellan 
1996 och 1998 höjs nämligen röster för sammanslagning eller samarbete med 
Arla. (Kommunstyrelsen i Falköping vill 1996 locka Arla att lägga sin då 
planerade ostdistribunal till Falköping och 1998 anser några bönder att fusion 
är bästa sättet att undvika priskonkurrensen i försäljning till stormarknader). I 
pressen ses konkurrensen dock mer positivt och Falköping beskrivs ibland som 
mejeriet ”som konkurrerar med Arla”. 

 Ett annat exempel gränskonkurrens är hur man på Milko beskriver att 
konkurrensen i Värmland blivit hårdare. I Karlstadstrakten konkurrerar Milko 
1996 med Arla om butikerna, bland annat går ett mindre antal butiksägare över 
till Arla. Som svar höjer Milko logistikrabatter, förbättrar servicegraden med 
mera. 1998 hotar ett antal mindre lanthandlare att gå över till Arla om man inte 
fick bättre villkor efter en prishöjning från Milko, ett exempel på att även små 
kunder nu kan söka sig alternativ.  

Även utländska aktörer bidrar till upplevelsen av ett nytt konkurrenstryck 
på färska produkter. 1995 gör finska Ingman Foods ett försök att konkurrera 
med Skånemejerier på färska gräddeprodukter, men drar sig tillbaka då 
Skånemejerier svarar med att sänka priserna till EU-nivå. Ingman samarbetar 
dock med KF vad gäller Signum Yoghurt. 1996 uppmärksammas att några 
butiker i gränstrakterna i Tornedalen säljer finsk mjölk. Framför allt LRF 
protesterar högljutt och till och med demonstrerar. Norrmejerier ligger mer lågt 
i pressen och hävdar att deras volymer inte minskat.  

Potentiell konkurrens från Tyskland nämns vid flera tillfällen som ett hot 
av olika branschföreträdare bland annat eftersom KF uttalar planer på att 
importera tysk mjölk. På Skånemejerier säger man sig 1997 inte ha känt av en 
direkt konkurrens på färskmjölk från Danmark och Tyskland, men under 
framför allt 2000 uppstår en viss konkurrens när ett mindre danskt mejeri 
vänder sig till butiker i Malmö via Lindahls Food Trading från Huskvarna 
dansk mjölk i Skåne. I handelns branschtidningar talas om prisdumpning och 
att Skånemejerier inte tänker följa med i denna. Då den danska mjölken inte 
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gör någon succé, höjs priset successivt. Skånemejerier svarar med ett nytt 
varumärke på mjölk parallellt med de existerande, för att differentiera priserna. 
Skånemejerier tar emellertid också tillfället i akt och lanserar Öresundsfil på 
båda sidor om sundet.  

Öresundbron och fusionen till Arla Foods innebär också att Skånemejerier 
i än större utsträckning än tidigare geografiskt ligger ”mellan jättarna” som man 
uttryckte det redan 1992. Denna belägenhet leder till deras nischstrategi. 

Konkurrensen på färsk dryckesmjölk beskrivs sammanfattningsvis framför 
allt i termer av hotet att andra börjar sälja till de egna kunderna;  

Och så tror jag att vi har ett sånt konkurrenstryck från, jag vill nog hävda 
faktiskt utländska konkurrenter, att man inte vågar släppa en enda pinal, 
därför att det tomrummet fylls sen av någon annan, som då är utanför vår 
kontroll. (Bo Berg, Milko, 1997) 

Jag tycker det är en tuff marknad, det är konkurrens. För skulle vi inte 
sköta vår prissättning på rätt sätt, inte sköta vår service på rätt sätt, inte 
leva upp till det vi har förutsatt oss att göra, då tror jag inte att vi skulle 
vara långlivade heller. (Ove Alm, Gefleorten, 1997) 

Handelns egna varumärken 

Distributionen och försäljningen av de färska produkterna och 
specialprodukterna påverkas även av att KF, ICA, D-gruppen och aktörer inom 
dessa ”block” söker stärka sin profil, vilket ökar trycket på mejeriernas 
varumärken. 1990-talet innebär lansering av varumärken som Änglamark, 
Signum, “ICA-Handlarnas”, och så vidare. Mejeriföretagen ser inte detta som 
en odelat positiv utveckling, eftersom egna varumärken innebär att 
mejeriföretagens varumärken inte kommer fram till konsumtenterna, eller till 
och med att det inte är svenska mejerier som levererar. Änglamarks mjölk (KF), 
Signum juice och mejeriprodukter (finsktillverkade) samt BRA-mjölk (ICA) är 
och har varit exempel på detta. Sådana produkter produceras av ett begränsat 
antal mejeriföretag så länge som volymerna är små; det blir inte lönsamt för 
varje mejeri att specialproducera. Därför är det vanligt att till exempel Arla 
tillverkar en stor del av dessa produkter men att de sedan levereras av det 
mejeriföretag som har direktdistribution till de aktuella butikerna.  

För Gefleortens mejeriförening, som satsar helt på färskvaror efter det 
senaste fusionsförsöket 1995 är det viktigt att bemöta konkurrensen från de 
ovan nämnda märkena, samtidigt som man inte själva har någon motsvarande 
produktion; . 

För oss […] ökar ju det här också konkurrensen, därför att det är väldigt 
svårt för oss att för ett fåtal kunder producera en sån här produkt. Så att 
det är ju också en typ av konkurrens som vi utsätts för, genom att vi inte 
har möjligheter att producera den här typen av produkter. För det blir för 
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små skvättar. Vi får diska bort mer än vad de köper. Då måste man tillåta 
[…] ett inflöde ifrån andra mejeriföretag. (Ove Alm, Gefleorten, 1997)  

Det finns dock möjligheter att även som mindre mejeri tillverka som 
private label åt kedjorna. Falköpings mejeri börjar sälja mjölk i särskilda 
förpackningar åt KF:s ”Robin Hood” butik i Skövde som ”Robin Hood-
mjölk” traditionella område. Falköping vill förbättra sin mjölkbalans samt 
förhindra att erbjudandet går till andra, kanske utländska, aktörer.

 Vi fick ju en förfrågan om vi intresserad att ställa upp på det här. Och [vi] 
tänkte väl till lite grann, och tänkte säger vi nej så tar man nog någon 
annan istället. Det kan både vara ett svenskt och ett danskt [mejeri]. Det 
har ju varit oerhört uppmärksammat och varit positivt både för oss och 
för Robin Hood-butiken. (Thomas Andersson, Falköping, 1997) 

Storhushållsmarknaden

Storhushållsmarknaden blir viktigare för mejeriföretagen och förändras 
mot ökad handel över tidigare områdesgränser. Stora kunder underlättar 
möjligheterna att på ett ekonomiskt försvarbart sätt transportera över större 
avstånd. Inom Gefleortens mejeriförening konstaterade man 1995 att 
konkurrensen i form av distribution via storhushållsgrossist har medfört att 
mejeriprodukter, i begränsad utsträckning, säljs över de tidigare 
mejeriområdesgränserna. Detta gäller i synnerhet för filmjölk. Utvecklingen har 
beskrivits på detta vis av flera aktörer. Emellertid utgör Gefleorten ett annat ett 
exempel på försäljning över områdesgränserna under 1996. I en affär som 
initierades av grossisten Heidenborgs, med vilken Umeå kommun hade 
kontrakt, skulle Gefleorten fungera som underleverantör istället för från det 
lokala Norrmejerier då Gefleorten kunde erbjuda ett bättre pris. Affären gick 
emellertid om intet av distributionspraktiska och miljömässiga skäl. NNP 
beskriver vid samma tidpunkt storhushåll som en möjlighet att nå nya 
marknader.

Som en stor kund har till exempel kommuner en central roll för 
mejeriföretagen och detta märks inte minst i den situation som beskrivs av 
Skånemejerier i leveranser av ekologisk mjölk, med ett ständigt hot om att Arla 
kan gå in och ta över denna försäljning. Arla har fler Krav-bönder än vad 
Skånemejerier har, och om en kommun skulle besluta att man i skolan ska 
använda ekologisk mjölk är detta en mycket omfattande order, finns en risk att 
kunden vänder sig till Arla om inte Skånemejerier kan leverera tillräckliga 
volymer.

Försäljning av dryckesmjölk till skolor är ett viktigt område för varje 
mejeriföretag och ett område som mejerierna också kollektivt slår vakt om. Det 
gäller att värna traditionen att skolor bjuder på mjölk till maten. Mejerierna har 
därför sedan länge engagerat sig i olika marknadsföringsaktiviteter riktade mot 
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skolor. Aktiviteterna kan handla om idrottstävlingar med mera. Eftersom 
mjölkdrickandet under hela decenniet minskar blir skolorna allt viktigare. 
Mejerierna ser också Coca-Colas satsning på lägre priser och mer aggressiv 
marknadsföring mot slutet av 1990-talet som ett hot mot mjölkdrickandet. I 
Norrmejeriers årsredovisning från 1998 kopplas tappade marknadsandelar på 
K-mjölken till Coca-Colas aktiviteter. Satsningarna på skolorna stöddes också 
av EU:s skolmjölksstöd.  

Försäljning av specialprodukter
I försäljningen av olika specialprodukter som yoghurt, crème fraiche med 

mera till butik är konkurrensen före avregleringen mycket begränsad. Någon 
konkurrens att tala om finns endast i viss utsträckning på produkter som 
yoghurt. Den konkurrerande yoghurten etcetera distribuerades då in till 
mejeriets geografiska område via handelns egna kanaler som nämndes i 
föregående avsnitt om distribution. Detta och andra sätt att konkurrera på och 
med specialprodukter inom försäljning blir mycket vanligare efter 
avregleringen. Ett antal nya specialprodukter, yoghurts med mera utvecklas 
under 1990-talet. När antalet produkter ökar, ökar även konkurrensen. För 
vissa produkter, såsom juicer och alternativa drycker till mjölk, möter 
mejerierna helt andra konkurrenter såsom bryggerier och stora 
livsmedelsföretag. 

De samarbeten som fanns för försäljningen av specialprodukter aktiviteter 
var tidigare relativt indirekta och varierade från att vara gemensamt ägande av 
varumärken till produktutbyten och principer om att inte konkurrera på 
varandras områden. Samarbetet var därmed mer uttryckligt för just yoghurt och 
några specialprodukter. Under 1990-talet ersätts det gemensamma ägandet med 
nya samarbeten mellan ett mindre antal aktörer i olika allianser.  

Den ökande konkurrensen exemplifieras i att motparterna i vissa fall inte 
visar intresse för att ta in de nya produkterna eller för att distribuera dem på ett 
från tillverkarens sida sett nöjaktigt sätt. Därmed ökar även konkurrensen i 
försäljningen. Tidigare har Milkos leveranser till Hemköpsbutiker i Stockholm 
nämnts, vilket kan sägas utgöra exempel på detta. Samtidigt finns en viss 
skärpning av konkurrensen på de hållbara delarna av färsksortimentet som 
orsakas av nära substitut som Risifrutti (ligger nära mejeriernas Bärry) och 
utländska konkurrenter som går in via distributörer.  

Upplösningen av samägda yoghurtvarumärken  

Det är mot bakgrund av den tilltagande internationaliseringen som 
mejeriföretagens upplevelser kring upplösningen av samägandet av varumärket 
Yoggi måste ses. Omvänt måste även utvecklingen i form av internationella 
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allianser ses mot förändringarna av Yoggi. Omfattningen av samarbetet kring 
Yoggi var stor eftersom alla svenska mejeriföretag med konsumentförsäljning 
deltar. Efter avregleringen behålls samarbetet under en längre period.  

Under det att företagen utvecklar fler egna produkter undersökts ärendet 
rörande de gemensamt ägda varumärkena för yoghurt, Yoggi och Bärry av 
Konkurrensverket. Varumärkena var gemensamt ägda, men Arla (Yoggi) och 
Milko (Bärry) hade genom avtal fått i uppdrag att hantera marknadsföringen av 
varumärkena.

Konkurrensverket beslutar 1997 att samarbetet måste upphöra utgången 
av 1999, ett beslut som branschens mindre aktörer förefaller både förutsett och 
fruktat. Den extra tid som ges syftar till att ge de mindre aktörerna tid att 
anpassa sig. Beslutet möter kritik, till exempel anses det gynna Arla snarare än 
de mindre aktörerna. I avtalet som är grunden för samarbetet kring Yoggi 
stipuleras att vid upplösning av det gemensamma ägandet ska en auktion på 
varumärket ske. Arla framstår som den självklara köparen, vilket inte alla de 
övriga mejeriföretagen ser positivt på. Vid intervjuer framförs åsikten att ett 
alternativ för mejeriföretagen kan vara att under en övergångstid legotillverka 
yoghurt åt utländska aktörer; ”...vi hoppas ju då att vi får en tidsfrist att ställa 
om oss, och låt oss säga att den blir några år, så under den tiden får man ju 
pröva alla olika varianter.” (Bo Berg, Milko, 1997)  

Kritiken går ut på att hela branschen satsat på ett varumärke och byggt 
upp detta, och att den förlorade marknadspositionen är oersättlig. Yoggi var 
det dominerande varumärket i Sverige med en marknadsandel på 65-70 procent 
vid uppbrottet, enligt mejeriernas muntliga uppskattningar. Mejeriföretagens 
sammanlagda andel på yoghurtmarknaden är vid samma tidpunkt större, ca 80 
procent enligt Konkurrensverket. Mejerierna hävdar samtidigt att utländska 
aktörer har en något större andel än 20 procent, vilket stämmer med Valios 
uppgifter om sin framgång på den svenska marknaden.  

Några år senare är reaktionerna mer blandade. Å ena sidan framhålls att 
förändringen inte är så stor eftersom de olika mejeriföretagen fortfarande säljer 
varumärket efter omformulerade distributionsavtal, men Arla ensamt står för 
marknadsföringen. Å andra sidan har tillverkningen av produkten förändrats så 
att andra företag endast får tillverka Yoggi åt sina egna kunder, ej till andra 
mejeriföreningar. NNP tappar marknad medan Norrmejerier får ett ytterligare 
incitament till en investering i en ny anläggning. Gefleorten fortsätter som 
återförsäljare av Yoggi precis som tidigare. Falköping gör detsamma, men 
menar att situationen inte är den bästa och satsade även på egen produktion 
samt samarbete med Skånemejerier vad gäller inköp av specialprodukter. För 
de svenska mejeriföretagen innebär också förändringen ett nytt förhållningssätt 
till varumärket och en osäkerhet inför vad som händer på längre sikt:  
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Det betyder ju naturligtvis att produktionen blir på deras villkor. Det blir 
upp till oss om vi vill ta in och sälja produkter men vi vill ju gärna 
använda våra bönders råvara. Det är ju det som är meningen med vår 
verksamhet egentligen. Där kan man tänka sig att det är Arlas bönders 
råvara som på sikt används för Yoggi. (Bertil Janzon, NNP, 1999) 

Konkurrenten Valio ser positivt på Arlas köp av Yoggivarumärket 
eftersom det innebär att täckningen och bearbetningen över hela Sverige kan 
försvagas. Valio har nu såväl desserter, yoghurt och specialprodukter som 
crème fraiche med låg laktoshalt som ostar inne i svenska butiker via grossister. 

Som en följd av avreglering, uppbrutna samarbeten och ökad konkurrens 
från internationella aktörer ökade alltså intresset för mejerierna att komma ut 
med sina egna produkter på en större marknad. De vill givetvis ersätta Yoggi 
och flera nya produkter utvecklas. Efter upplösningen tar samarbetet i 
försäljning helt nya former, tidigare ägarrelationer ersätts av köpkontrakt och 
distributionsavtal, men samma typ av produkter som tidigare utbyts. Samarbete 
med aktörer utanför branschen eller från andra länder ökar. 

Marknadsavsättning för ett ökat antal specialprodukter  

Det utvecklas alltså ett antal nya produkter under 1990-talet. Ju mer 
avancerade produkterna är, desto större marknad behöver produkterna för att 
vara lönsamma. Detta medför problem när flera mejeriföretag utvecklar 
likartade produkter. Samtidigt kan mejeriföretagen utanför Arla inte helt fylla 
upp ett attraktivt sortiment att erbjuda kunderna genom egen produktion. Vissa 
produkter måste alltså köpas in. Företagen behöver fortsätta de tidigare 
samarbetena samt etablera nya för att ge kunderna ett bra erbjudande samtidigt 
som det finns möjlighet att köpa in fler produkter än man egentligen önskar.  

Det finns flera exempel på produktutbyten som initieras av ömsesidiga 
behov. Falköping måste liksom Gefleorten utöka sitt sortiment, till exempel 
med specialyoghurt. Skånemejerier ersätter 1996 Arla som leverantör av 
specialprodukter till Falköping då Falköping anser att man får bättre villkor av 
Skånemejerier. Norrlandsföreningarna har olika samarbetsavtal, bland annat 
omfattas crème fraiche. När konkurrenslagen ändras förändras många sådana 
avtal för att förhindra lagbrott, men dessa samarbeten behålls. Milko köper 
2000 in mellangrädde och matlagningsgrädde från Arla och Norrmejerier. 
Milko utvecklar i samarbete med Arla en kokbar lätt crème fraiche. Den 
tillverkas även för Arlas räkning, och så vidare. 

När det gäller de olika nya yoghurtprodukter som de svenska 
mejeriföretagen lanserar i ganska omfattande takt i slutat av 1990-talet har de 
varierande framgång och livslängd (Arlas Leif och Lena yoghurt, Milkos Mix-
Max, Norrmejeriers godis, Gefleortens honungsyoghurt med flera). De flesta 
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produkterna blir inte framgångsrika nog att sälja över hela landet eller är inte 
unika nog.

De produkter som mejerierna mycket tydligt satsar på som riksprodukter 
måste vara attraktiva för konsumenterna Det går inte att tvinga till exempel 
Arla att köpa Norrmejeriers produkter. Inom Arla måste dessa produkter som 
uppfattas som tillskott i Arlas sortiment eller att det är lämpligare, både 
strategiskt och lönsamhetsmässig,t att sälja dem själv än att låta produkterna gå 
via handeln. Det är mer regel än undantag att mejeriföretagen rapporterar 
problem med att nå ut till riksmarknaden. Detta gäller även för produkter som 
måste anses vara etablerade storsäljare. Norrmejerier har till exempel sin Verum 
Hälsofil (med flera produkter) som man säljer in till andra mejeriföretag; NNP 
och senare Milko har sin Fjällfil och fjällyoghurt, Arla har givetvis bland annat 
Yoggi. Skånemejerier har till exempel ProViva. Med undantag av Yoggi är 
rapporter om problem med distributionen och försäljningen över hela landet 
återkommande.  

Under slutet av decenniet beskrivs marknaden för yoghurt och andra 
specialprodukter beskrivs allmänt som mycket konkurrensutsatt. I en 
diskussion om relansering av yoghurten Bärry ges följande beskrivning av 
marknaden; ”lönsamheten sjunker i takt med att nya märken etableras”. (Milko 
2001: 10) 

Marknadsföringen förändras också när antalet produkter ökar. En trend är 
att användningsområden betonas allt mer, vilket för vissa produkter märks 
redan i produktutvecklingen, (drickbar yoghurt) medan det för andra produkter 
framför allt är en marknadsföringsfråga. När Fjällfil och Fjällyoghurt tappar på 
marknaden 1999 börjar NNP börjar marknadsföra dem som ”norrländsk 
snabbmat”. En annan trend förutom det snabba och bekväma är kopplingar till 
humor och till mat som godsaker. För de produkter som strävar efter att nå 
status som Functional Foods sker marknadsföringen på flera plan. Dels 
gentemot konsumenten där kopplingar till vetenskapliga studier gärna läggs in i 
annonser, dels relativt det vetenskapliga samhället och sjukvården som man vill 
ska använda, testa och rekommendera produkten. Probi ger exempelvis ut ett 
särskilt nyhetsbrev om probiotika och Functional Foods. 

En annan aspekt i marknadsföringen gäller råvaran och dess position i 
exportförsäljning. En marknad som blir intressant för hållbarhetsbehandlade 
ekologiska produkter med en miljöprofil är England, inte minst mot bakgrund 
av debatten om galna ko-sjukan och så vidare. Den Krav-mjölk som framför 
allt Arla säljer där är en UHT-mjölk, och i framtiden spås denna teknik få större 
betydelse för ekologiska produkter.  

Den ökade mängden mejeriprodukter, och då inte minst i 
specialsortimentet, skapar trängsel i butikernas hyllor. Mot denna bakgrund 
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byggs med start 1993 så kallade mejerirum i större livsmedelsbutiker, delvis i 
samarbete med mejeribranschen.  

Försäljning av ost 
Före avregleringen råder en mycket begränsad konkurrens mellan 

mejerierna i försäljning av ost. Det är då dessertostar som en del företag säljer 
samt norsk Jarlsberg90, bredbar ost samt mesost91, som NNP säljer via NNP 
Livsmedel Riks, och andra liknande exempel. Efter upplösningen av RiksOst 
ökar antalet aktörer på ostmarknaden inom landet, styrkeförhållandena blir 
något mer jämlika än i färskvaruproduktionen, och det finns ett mycket starkt 
konkurrenstryck från billig lågprisost från andra EU-länder. Priserna varierar 
under perioden och aktörerna anpassar sin prisnivå. Som en följd av den 
intensiva konkurrensen uppkommer ett nytt, mer indirekt samarbete som 
spänner över en rad aktiviteter men framför allt är kopplat till försäljningen, 
nämligen samordningen av de generiska varumärkena i den nya organisationen 
Ostfrämjandet. För att illustrera utvecklingen beskrivs i det följande först 
upplösningen av RiksOst och de nya formationerna i branschen, den intensiva 
konkurrens och överproduktion som följde samt bildandet av Ostfrämjandet 
och arbetet med generiska varumärken.  

Upplösandet av RiksOst och bildandet av nya konstellationer 

1990-talets första år präglas av diskussioner om hur osthanteringen ska se 
ut efter avregleringen, mot bakgrund av den nya konkurrenslagen och specifika 
krav på ökade förutsättningar för konkurrens inom livsmedelssektorn. Arla 
satsar direkt på en mer profilerad marknadsföring av sina ostar men har för 
avsikt att låta de största volymerna gå via RiksOst även i fortsättningen. En 
tredje säljkanal finns via Semper. Arla förutspår även förvärv eller joint 
ventures på den europeiska ostmarknaden.  

När det blir klart att RiksOst ska upplösas bildas alltså NorrOst, Arla Ost 
AB och ”SkåneOst”. Arla tar över RiksOsts system för beställningsnummer 
som fanns ute i butiker med mera, vilket innebar att ArlaOst kan sägas ta över 
RiksOsts plats i många butiker. Arla har då 60-70 procents marknadsandel. Arla 
är redan från början starka över hela landet, även om basen finns i det egna 
geografiska området. Skånemejerier och NorrOst har tydligare regional 
förankring, men satsar på hela den svenska marknaden. Det är dock 
huvudsakligen företagens profilprodukter som säljs över större områden. 

90 NNP:s samarbetspartner i Norge, Tine, börjar samarbeta med Arla om Jarlsberg. Då 
gällde det emellertid EU-marknaden. Vd:n för NNP menade att i sådana sammanhang är 
det svårt för mindre mejerier att utgöra samarbetspartners. 
91 Milko är ensamma om produktion av mesost.  
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Omfattande profileringskampanjer gentemot handeln från de nya aktörerna 
följer på upplösningen av RiksOst.  

Arla börjar efter upplösandet att profilera sina generiska produkter, sitt 
bassortiment, som Arla Herrgård, Arla Grevé, Arla Suecia, och så vidare. För 
hushållsost inför Arla varumärket Ängsgården. Efter ett tag döps 
bassortimentet om till Arla Klassiker. För lagrade ostar införs ett varumärke 
från RiksOst-tiden, Ostmästaren. I samband med detta läggs ett 
dessertostsortiment som Arla tidigare sålde inom ramen för Semper in under 
Ostmästaren. 

Samarbetet inom NorrOst utreds av Konkurrensverket sedan företagen 
lämnar in en ansökan om undantag från förbudet om samarbete i försäljning 
(Konkurrensverket 1994). Samarbetet beviljas bland annat mot bakgrund av att 
ett större NorrOst skulle kunna utgöra en motvikt mot ArlaOst. Verksamheten 
innebär att företagen förbinder sig att inte konkurrera med NorrOst. NorrOst 
har 1999 en marknadsandel motsvarande 20 procent, en andel beräknad på den 
svensktillverkade volymen av ost. Marknadsandelen uppges då ha stigit under 
åren. Ett centralt premiumvarumärke är Västerbottensost. Inledningsvis går 
inte exporten genom NorrOst utan den första tiden fokuserar företaget på 
hemmamarknaden. Som en följd av fusionen mellan NNP och Milko drar sig 
Norrmejerier ur samarbetet i NorrOst. NorrOst heter numera Milko Sverige. 
Milko Sverige behåller dock säljuppdrag för Norrmejerier (Milko 2000: 15).92

När RiksOst avskaffas finns ingen grossist inom Skånemejerier som verkar 
direkt mot kunden. Skånemejerier är då tvungna att börja sälja och 
marknadsföra ost och förhandla med de olika blocken; ICA, KF och Dagab. 
Först läggs ostdistributionen och försäljningen in i den befintliga 
verksamheten, men under 1993/94 bildas ”SkåneOst”, som ska ta hand om 
ostförsäljningen. Skånemejerier har då de vanliga generiska ostarna i sin 
produktion men en profil saknas, varför varumärkesparaplyet SkåneOst samlar 
olika ostar som “Skånepräst”. Under 1997 ersätts paraplyvarumärket med ett 
bassortiment (de rent generiska ostarna) och ett profilsortiment, där till 
exempel Glimminge Port Salut ingick. Försäljningen av ost utgår mot slutet av 
decenniet från tre olika säljkårer. Storhushåll, färskvaror som säljer ost till 
detaljhandelskunderna inom Skånemejeriers område med direktdistribution och 
slutligen finns ”norrsäljkåren” för övriga detaljhandelskunder.  

Bland de övriga mindre mejerierna varierar strategierna. Gefleorten väljer 
att lägga ner sin produktion och undgår därmed ”en mördande konkurrens”, 
säger den marknadsföringsansvarige. För Falköping och Gäsene är grossister 

92 Sedan 2002 samarbetar Skånemejerier och Milko (det tidigare NNP samt Milko) i 
försäljningen av ost genom Ostkompaniet. Norrmejerier bearbetar marknaden själva och 
har inlett ett särskilt samarbete med ICA.  
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en viktig samarbetspartner. Falköping strävar även efter att samarbeta med 
ICA, KF, Dagab för deras utveckling av egna varumärken och anser att 
utvecklingen är gynnsam; ”Sen tycker vi också att handeln har prioriterat 
mångfald. Vi var lite rädda för att man måste vara stor för att kunna sälja.” 
(Thomas Andersson, Falköping, 1999). Färskvarugruppen där Falköping först 
är 25 procents delägare och senare utökar andelen till 50 procent köper 25 
procent av Falköpings ostproduktion. Gäsene, som inte har färska produkter i 
sitt sortiment, har problem med mjölkkvoter efter EU-medlemskapet, men har 
en bra utveckling lönsamhetsmässigt. Boxholms ost har tillverkningen ungefär 
av Gäsenes omfattning. Det finns många mindre importörer, en av de större är 
Falbygdens ost. Även ICA, Dagab och KF har egen import.  

Överproduktion och konkurrens 

Tiden efter upplösandet av RiksOst och det påföljande EU-medlemskapet 
har karakteriserats av ökad konkurrens, ofta beskriven som mycket intensiv. 
Utvecklingen kopplas dels till de svenska företagens interaktion och dels till 
den ökande importen och ostpriset inom EU. Bo Berg på Milko sammanfattar 
1999 utvecklingen;  

Skåne hade sitt ostbolag, Arla hade sitt, och så Milko, NNP och 
Norrmejerier norr om Arla hade NorrOst. Men inga riktiga varumärken! 
[…] det blev nästan bara bulkprodukter med en priskonkurrens som var 
ganska så tuff. Och den ena sänkte före den andra så att man körde helt 
enkelt slut på sig själv. Och så småningom konstaterade vi att vi förlorade 
så […] mycket pengar allihop, så då blev det någon form av stopp och 
belägg. Och sen så började vi så att säga, det hade väl börjat lite tidigare, 
men man började satsa mer på sina egna varumärken för att inte bli så 
konkurrensutsatt. 

Denna sammanfattning speglar de företagsrepresentanternas berättelser 
vid tidpunkten. Beskrivningar som ”oerhörd konkurrens”, ”vi är på väg att slå 
ihjäl varandra på ostmarknaden” och liknande är inte ovanliga för att förklara 
situationen. Problemet var, poängterar vd:n på Falköpings mejeri, att alla 
företag var inställda på att öka marknadsandelarna och därför tillverkade alla 
mer ost. Visserligen expanderade marknaden, men inte i tillräcklig utsträckning. 
Alla företag får överskott av ost och går ner i pris, varvid konkurrenterna går 
ner i pris, och så vidare. Dessutom tillkommer importen.  

Samtidigt poängterar andra branschföreträdare att importen var hög redan 
före avregleringen. Det är dock delvis en annan form av import, en annan 
marknadssituation och ett nytt prisläge som träder fram under 1990-talet. De 
första beskrivningarna av ökad konkurrens via import kopplas till 1990-1991. 
Öststatsländerna dumpar ost till mycket låga priser, men det är en övergående 
fas. 1992 är ca 15 procent av hårdosten importerad (Arla 1992: 25). EU-
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länderna visar ökat intresse för den svenska marknaden eftersom EG:s 
exportbidrag tog bort effekten av införselskyddet. Av olika orsaker såsom 
kronkursen förefaller emellertid inte konkurrensen i detta skede bli så intensiv 
som det befaras. Det är framför allt de inhemska företagen som står för 
konkurrens och för en viss marknadsexpansion. Från 1993 till juli 1995 ökar 
produktionen och försäljningen av svensk ost kraftigt. Under 1994 rapporterar 
Falköpings mejeri om en hård priskonkurrens på ost och att ostens pris sänker 
avräkningspriset till bönderna. Konkurrens tar sig bland annat uttryck i att Arla 
träffar exklusivavtal med olika butiker. 

I och med genom EU-inträdet tas också de sista resterna av 
regleringssystemet bort, vilket innebär att ostens lönsamhet sjunker, vilket 
mejeriföretagen kompenserar med höjda priser. 1995 och 1996 ökar priserna 
med mellan 5 och 8,0 procent konsumentledet för ost som en anpassning till 
prisnivån inom EU (jfr Jordbruksverket 2000 samt Svensk Mjölk 1998). Således 
uppkommer situationen att mejerierna talar om ökad priskonkurrens samtidigt 
som priserna höjs på grund av kostnadsökningar. Det rapporteras också om 
minskat konsumentintresse för osten på grund av prishöjningarna. Under åren 
efter EU-inträdet rasar konsumtionen ner till nivån för RiksOsts upplösning. 
Samtidigt minskar frukostätandet och importen av ost ökar vilket bidrar till en 
hård konkurrenssituation. Konkurrensen från charkuteriprodukterna beskrivs 
också som hårdnande, bland annat beroende på lägre priser på dessa produkter. 
Den vikande ostmarknaden drar under 1997 och 1998 ner resultaten för flera 
av de svenska mejeriföretagen.  

Importen93 varierar efter EU-medlemskapet bland annat beroende på den 
svenska kronkursen; ökad kronkurs orsakar ökad import och priskonkurrens. I
takt med att exporten till tredje land minskar inom EU ökar intresset hos 
europeiska företag att satsa på den svenska marknaden. Flera företagsledare 
menar att problemet med priskonkurrensen allt mer kommer från utländska 
mejerier med outnyttjad kapacitet i sina ysterier som sålde överskott till Sverige. 
Det rör sig om billig ost från Holland, Tyskland och delvis från Danmark, 
huvudsakligen i form av Gouda och Edamer, relativt lågförädlade produkter.  

När försäljningen av den egna osten minskar under 1996 och 1997 menar 
mejeriföretagen att de själva tvingas ”ut på export, det går inte att hålla på och 
priskonkurrera, för du har inga mervärden i dina produkter. […] vi var ju redan 
ute med ganska många exportkanaler, men de övriga tvingades också ut.” 

93 Före EU-medlemskapet hade EU-länderna ett exportbidrag vid försäljning till Sverige, 
som gav en obalans i relation till det pris som de svenska företagen kunde uppnå inne i 
Sverige. Importavgifterna vägde enligt Bertil Janzon på NNP inte upp skillnaden. EU-
medlemskapet innebar en mer neutral situation från en konkurrenssynpunkt, men då kom 
istället inflödet av lågprisost som berodde på ett nytt överskott.  
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(Jonas Svensson, Arla, 1999). Därtill fortsätter importen att öka under 1990-
talets sista år, men då ökar åter den svenska konsumtionen, även om det också, 
som nämnts, rapporteras om stora överskott av ost på den svenska och de 
europeiska marknaderna. Brist på torkanläggningar för mjölkpulver leder till 
ostproduktion utöver vad som har plats på marknaden. Under 2000 minskar 
dock ökningstakten i ostimporten. En orsak som framhålls är ökade priser på 
holländsk ost.  

Ökade satsningar på export 

I exporten av ost ser situationen lite annorlunda ut än vid den inhemska 
distributionen och försäljningen. Exporten har tillkommit genom en blandning 
av tillfälligheter och mer medvetna satsningar. Arla har länge haft vissa 
exportsatsningar på ost, med början redan på 1980-talet, men inte på bred 
front. Redan innan RiksOsts upplösande börjar Milko som en förberedelse 
inför EG-marknaden exportera ost i liten skala till Tyskland. Flera företag har 
mindre utlandssatsningar och det ses som fristående från vad som sker på den 
svenska marknaden. Efter EU-medlemskapet inkluderas även exporten i 
NorrOsts samarbete och sedan 1997 bearbetar Skånemejerier tillsammans med 
NorrOst Tyskland och Benelux via gemensamma bolag. Det beskrivs som ett 
bra sätt att etablera kanaler och spara på kostnaderna. Exportmarknaden spås 
tidigt hårdna, men för att kompensera för de förändringar som sker på den 
svenska ostmarknaden är det enligt Milkos avgående vd (Milko 1997) ändå 
viktigt att fortsätta arbetet med ostexporten. Över längre tidsperioder är denna 
export mer lönsam än export av skummjölkspulver och smör.  

Arla har 1994 kunnat etablera försäljning av hårdost i tolv länder utanför 
Sverige och räknar sig som en av de tio största osttillverkande företagen i 
Europa. Först tre år senare anser man att det sker ett riktigt genombrott i 
ostexporten, då 15 procent av produktionen exporteras. 1996 hämmas dock 
expansionsmöjligheterna av en omfattande om än temporär, mjölkbrist 
eftersom antalet bönder minskar efter EU-inträdet och senare även av krisen i 
Ryssland. På Arla beskrivs ost exporten både som en ”räddning” och ett tvång 
när den svenska marknaden minskar, lager byggs upp, priskonkurrensen ökar 
och man tvingas exportera;  

Det är klassiskt, vilken skolbok som helst, […] du tvingas ut på export, 
det går liksom inte att hålla på och priskonkurrera, för du har inga 
mervärden i dina produkter. […] inom Arla, vi var ju redan ute med 
ganska många exportkanaler men de övriga tvingades också ut. (Jonas 
Svensson, Arla, 1999) 

Inom NNP och NorrOst beskrevs en delvis annan orsak till att NorrOst 
tvingats ut på exportmarknaden i större utsträckning, nämligen att 
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konkurrensen inneburit att exklusiva avtal om att endast ha en leverantör blivit 
vanliga. Om Arla är denna leverantör och importen samtidigt ökar måste 
NorrOst exportera.  

Exportsatsningarna på olika marknader med företag från olika länder får 
följdeffekter. MD Foods börjar satsa på Tyskland och därför vänder sig tyska 
ostproducenter mot Östeuropa, medan holländska företag satsar på Norden. 
Samtidigt har Arla och många andra europeiska mejerier problem till följd av 
avstannad ostexport till Ryssland. Med andra ord är konkurrenssituationen på 
europeisk basis mycket omfattande och orsakar snabba rörelser i 
produktströmmarna mellan marknader. Mindre mängder som dirigeras om 
skapar snabbt en prispress. Under 1998 diskuteras ett gemensamt svenskt 
exportbolag där även Arla är med i diskussionerna, men planerna realiseras ej. 
Efter turbulensen på de europeiska marknaderna ökar exporten av ost från 
Sverige år 2000. Allt som allt innebär också den ökade produktionen av ost ett 
lyckokast för vissa företag. För andra företag återfinns också perioder där osten 
både drar upp och drar ner resultatet. 

Varumärkesproblematiken 

Orsaken till den hårda konkurrensen anses allmänt i branschen vara att 
man inte har särskilt väl utvecklade produkter och varumärken. Vid 
upplösningen av RiksOst ser företagen dock inte detta som ett problem;  

Jag tror vi hade liksom invaggat oss i någon falsk säkerhet att vi hade ett 
väldigt stort ostsortiment, men, det hade man kanske på 
produktionssidan, men gentemot konsumenten så hade man inte det. […] 
det är för små skillnader. (Jonas Svensson, Arla, 1999)  

De ”vanliga” svenska generiska ostarna är de varumärken som skapats av 
branschen; Prästost, Grevé, Herrgårdsost etcetera. Branschen är tidigare helt 
inriktad på dessa ostar och man satsar inte på några egentliga varumärken annat 
än på speciella ostsorter. Detta innebär problem både för mejeriernas 
profilering gentemot varandra och för mejeriernas möjligheter att hävda sig i 
priskonkurrensen från utländska ostar av bulkkaraktär. 

Hårdost beskrivs som en produkt där det är svårt att utveckla varumärken. 
Förpackningen ut till konsument är svår att styra över eftersom osten ofta 
levereras hel till butiker, där den sen bitas upp manuellt. Arla försöker i början 
av 1990-talet att lösa problemet genom att lansera en ostkupa i styv plast som 
följer med osten och är märkt med varumärket. Denna kan konsumenten 
använda tills osten är uppäten. Detta är ett sätt att få varumärket att stanna kvar 
hos kunden under konsumtionen, men ostkupan kritiseras av miljöskäl och 
försvinner.  
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Svårigheterna med varumärken är ett tveeggat svärd. Å ena sidan försvårar 
det för de svenska företagen, å andra sidan förhindrar detta också etablering av 
utländska utmanare i profilsegmentet. Satsningar på mer högförädlade 
produkter har varit mindre lyckosamma. Vid introduktionen i Sverige 1994 
satsar exempelvis Valio på ost, en satsning som blir mindre lyckosam. Både 
prisnivån och den för svenska konsumenter ovanliga smaken gör att 
konsumenterna ställer sig kallsinniga. EU-medlemskapet medför inte någon 
förändring, däremot strömmar billiga utländska så kallade generiska ostsorter 
in. Ett exempel är Gouda, som på kort tid blir en av de större ostsorterna i 
Sverige. Även MD Foods börjar 1995 att satsa allt hårdare på den svenska 
ostmarknaden, men i form av mer lönsamma nischprodukter utanför det 
traditionella hårdostsegmentet. Den ökande konkurrensen innebär också att 
företagen vänder sig mer mot nischer såsom mozzarella och feta ost, smaksatt 
spread, rivna matlagningsostar med mera. 1998 lanserar exempelvis NorrOst 
ett nytt segment med matlagningsostar.  

När importen från öststaterna tar fart märks för första gången problemet 
med att de svenska generiska ostsorterna inte är varumärkesskyddade. Vid 
tidpunkten försöker RiksOst få Livsmedelsverket att agera utan att lyckas. 
RiksOst försöker då varumärkesbinda produkterna exempelvis genom koppling 
till Ostmästaren som paraply (Leife, 1992) Frågan överskuggas sedan av 
RiksOsts uppdelning; varumärkesfrågan blir de olika mejeriföretagens 
bekymmer. De svenska företagen utvecklar efter upplösningen av RiksOst 
varianter av de generiska varumärkena för att profilera sig relativt varandra. 
Detta urholkar dock det som är karakteristiskt för de generiska produkterna.  

Ostfrämjandet – ett skydd för de generiska produkterna 

Ostfrämjandet bildas för att vara för ost vad Mjölkfrämjandet är för mjölk, 
en organisation som tar fram kunskap om produkten och marknadsför den. 
Ostfrämjandet är en förening inom ramen för Svensk Mjölk. Bakgrunden är att 
många frågor är branschgemensamma och dessutom konkurrensneutrala. 
Uppfattningen finns att det var opraktiskt att inom varje enskilt företag skriva 
remisser och liknande. Ostfrämjandet tar hand om sådana aspekter och i början 
handlar arbetet om anpassning till EU:s regelverk. Därtill ska föreningen 
stimulera konsumtionen av ost snarare än andra pålägg, och så vidare.  

En annan viktig uppgift uppkommer snabbt, att försöka skydda och 
bevara de generiska, traditionella svenska varumärkena. Herrgård (numera 
Herrgård®), Prästost (Präst®) och Suecia är generiska produkter, medan Grevé 
(Grevé®) har haft en registrering som varumärke. Under den reglerade eran 
fanns endast begränsad importkonkurrens och ingen konkurrens mellan 
mejeriföretagen. Därför hade man inom företagen inte varit så noga med att 
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satsa på och bygg upp varken Grevé eller de generiska produkterna. När 
mejeriföretagen börjar inse att utländska företag kan tillverka exempelvis en 
Herrgård eller sälja sina ostar som Herrgård, söker branschen under 1994-1995 
varumärke för de generiska produkterna Herrgård, Präst och Suecia hos Patent- 
och Registreringsverket. PRV avslår ansökan då de anser att ostarna var 
degenererade. Branschen överklagar till Patent- och Besvärsrätten för Präst och 
Suecia och Herrgård och får samma besked. Grevé sedan länge är ett 
varumärke och man är nu rädda att minsta varumärkets registrering om även 
detta anses vara degenererat. Degenereringen beror bland annat på att 
mejeriföretagen ”post-RiksOst” satsar på varianter av de generiska ostsorterna.  

Mot denna bakgrund inleds ett arbete för att dels få behålla Grevé som 
varumärke, dels få ett så kallat ursprungsskydd inom EU för de generiska 
produkterna. Ett sådant ursprungsskydd innebär att endast svenska mejerier får 
tillverka en ost och kalla den för exempelvis Suecia. För att ett ursprungsskydd 
ska beviljas måste produkten tydligt kunna särskiljas från andra produkter. 
Dessutom menar man på Ostfrämjandet att om branschen inte beviljas skydd 
enligt EU-förordningen för de generiska produkter så måste man inarbeta ostar 
som egna varumärken. Därför går man tillbaka till en beskrivning som RiksOst 
hade över ”svenska ostsorter”. Under RiksOsttiden hade man mer eller mindre 
följt denna för att RiksOst skulle sälja osten. Det rör sig inte om varumärken 
utan om grundläggande definitioner för vad till exempel en Prästost är. Efter 
upplösningen tillverkas dock som tidigare beskrivits alla möjliga olika varianter 
av de etablerade ostarna.  

Den andra åtgärden inom ramen för Ostfrämjandet blir att utarbeta en 
varumärkesmanual där osttyperna Herrgård, Präst, Suecia och Grevé beskrivs. I 
Ostfrämjandets ”Manual för HerrgårdTM, Grevé®, PrästTM SveciaTM. Värna om 
och vårda våra varumärken” diskuteras ingående hur varumärkesnamnen bör 
skrivas i olika sammanhang. På produkterna samt i reklamen bör enligt 
Ostfrämjandet alltid varumärkets status framgå. Per-Olof Weréen på 
Ostfrämjandet berättar att det inledningsvis finns ett stort motstånd hos 
branschens företag, eftersom manualen innebär att de behöver döpa om en rad 
osttyper som de utvecklat;  

 En Grevéost då kunde vara på väldigt många olika sätt, den kunde vara 
mager, den kunde vara fet, den kunde vara vaxad, den kunde vara 
långlagrad och den kunde vara plastad och så vidare […], och då blir 
konsumenten förvirrad. ‘Vad är det här, vad står det här för?’ Och då tog 
man den manualen, så att nu är det GANSKA enhetligt, men vi måste gå 
vidare. (Per-Olof Weréen, Ostfrämjandet, 1999).  

Efter hand accepteras arbetet eftersom det trots allt ligger i linje med 
företagens strategier att renodla varumärken.  
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Suecia går det relativt lätt att få ursprungsskydd för, inte minst på grund av 
namnet. De andra ostarna erbjuder mer problem, men Herrgårdsost som 
varumärke och senare även Prästost. Hushållsost erhåller ett särartsskydd. 
Parallellt fortgår arbetet med varumärkesmanualen.  

Arbetet inom Ostfrämjandet innebär att de svenska företagen inom 
branschen möts tillsammans med den som driver Ostfrämjandet, Per-Olof 
Weréen. Alla konkurrenterna ska vara eniga för att ett beslut ska kunna fattas. 
Till exempel kan även mindre företag som Boxholms ost stoppa ett beslut, 
vilket var nära i frågan om varumärkesmanualen. I sådana situationer söker 
Ostfrämjandet bearbeta företagen så att deras representanter förstår varför 
något är viktigt, vilket lyckades i fallet med varumärkesmanualen.  

Varumärkesmanualen beskrivs av Weréen som en ”väldig framgång”. När 
de svenska tillverkarna och handeln kommit överens om att respektera 
manualen återstår dock hur de utländska konkurrenterna ska agera. I Finland 
fanns enligt Weréen långt gångna planer på att tillverka Herrgård, Suecia, Präst 
och Grevé och sälja i Sverige. Han menar dock att konkurrenterna i stort 
respekterar varumärkesmanualen, både i Finland och i Danmark. Problemet är 
istället 2-3 av de 45 olika ostgrossisterna. Några av de mindre försöker tjäna 
pengar på att importera dansk ost som egentligen är en Samsö, men den säljs 
på marknaden som en dansk Herrgård på grund av likartade 
produktionsmetoder. Grossisterna tar då marknadsandelar med en dansk 
Herrgård som är 10-15 kronor billigare per kilo än en svensk. Detta hotar hela 
systemet och en viktig uppgift för Ostfrämjandet är att söka nå samförstånd 
även med dessa importörer. Uppgiften blir en annan när EU-skydd finns, då är 
inte efterlevnaden längre frivillig och kan lättare styras.  

Som en följd av arbetet med varumärkesmanualen måste mejeriföretagen 
ändra sina strategier något. På Skånemejerier beskrivs nu behovet av en 
profilering på ett begränsat antal osttyper och sedan breddning av sortimentet 
genom allianser med till exempel Milka i Finland. Några år senare har 
profileringstanken förstärkts och än tydligare kopplade till lite dyrare 
specialostar som motsvarar mellan 35 och 40 procent företagets ostförsäljning. 
Det innebär en successiv förändring av produktionen från det billiga 
sortimentet till det något mer exklusiva. Inom Skånemejerier anser man att 
förändringen är lyckosam och att det snarast är Milko och NorrOst som 
tvingas ut på export för att hantera den ökade importen samt att Arla försöker 
imitera idén genom Ostmästaren. Allianstrategin tonas däremot ner då den är 
mindre framgångsrik.  

I sitt arbete med det gamla varumärket Ostmästaren beskriver också Arla 
behovet av att öka förädlingsgraden. I det parallella arbetet med Arla Klassiker 
för det generiska sortimentet framhåller man att konsumenterna inte 
identifierade sig med enbart Arla som varumärke för det generiska sortimentet. 
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Den nya insikt som en respondent på Arla beskriver kom efter några år 
förefaller gälla för branschen i allmänhet; 

Det är klart att det här kommer att ta tid, det kommer att ta mycket längre 
tid än man trodde från början. Att bygga varumärken, att öka 
förädlingsgraden, och då handlar det oftast väldigt mycket om att 
kundanpassa bitstorlekarna, inklusive skivning och rivning, så att kunden 
upplever att det är ett mervärde. (Jonas Svensson, Arla, 1999).  

Försäljning av matfett och mjölkpulver  
För några typer av produkter, såsom matfett och mjölkpulver, möter 

mejerierna en relativt omfattande konkurrens i försäljning även före 
avregleringen, av olika orsaker. En respondent säger; ”Där är vi vana vid att 
jobba i konkurrens”. Uppfattningen om hur konkurrensen ser ut beror dock på 
om smör och dess substitut betraktas som en gemensam marknad eller inte. 
Konkurrensverket brukar inte anse att marknaden för smör är den samma som 
för andra matfetter för matlagning såsom Bregott; Milda med flera. I stor 
utsträckning ser mejerierna den som sådan, även om de betraktar sina 
konkurrenter som medlemmar i helt andra branscher. För bordsmargariner var 
mejeriernas marknadsandelar redan före avregleringen under 50 procent. De 
huvudsakliga konkurrenterna är andra större livsmedelsföretag med 
Unileverägda Van den Bergh Foods i spetsen. En företagsrepresentant anser att 
” Vi är ensamma på just produkten smör, därför att smör i sig konkurrerar med 
så många andra produkter från margarintillverkarna.” Orsaken till att det inte 
finns konkurrerande smör på den svenska marknaden menar man alltså beror 
på den hårda konkurrensen från substitut. 

Inom branschen finns det vid avregleringen och några år framåt ett 
omfattande om än inte särskilt djupt samarbete kring försäljningen och 
marknadsföringen av matfett. Samarbetet bygger i stor utsträckning på 
existerande rutiner, skötta av organisationer delvis utanför företagen (Svenska 
Smör AB). Mejeriföretagen säljer sina produkter till Svenska Smör och köper 
därefter åter produkterna av Svenska Smör för vidareförsäjning till handeln. 
Mejeriföretagen kan därför köpa till samma pris, men har möjlighet att sätta 
egna priser till livsmedelshandeln (Konkurrensverket 2001). Mejerierna ansöker 
1993 om undantag enligt Konkurrenslagen för dessa samarbeten. Samarbetena 
utreds av Konkurrensverket och vissa modifieringar sker under 
handläggningstiden. Exempelvis avslutas samordningen i produktion och 
distribution. Försäljningen inom Svenska Smör ersättes av en försäljning direkt 
mellan föreningar. Från och med juli 1996 är Svenska Smör ett renodlat 
marknadsbolag med produktutvecklingsansvar för produkter som Smör och 
Bregott. Lätt och Lagom som tidigare ingick löses ut av Arla 1997.  
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1997 fattas även beslut om undantag från Konkurrenslagens begränsningar 
för samarbete för Bregott till och med år 2000, medan samarbetet kring Smör 
ska vara upplöst vid utgången av 1999. Undantaget gäller även retroaktivt. Nu 
måste företagen bland annat märka förpackningarna så att konsumenterna ska 
kunna särskilja vem som är tillverkare och därmed ska konkurrens möjliggöras. 
Förändringen beskrivs som ”inte så dramatisk” inom ett av branschens företag. 

Eftersom Bregott får ett längre undantag menar branschen att det då är 
detsamma som att samarbetet tillåts. Bregott är en produkt som mejerierna ser 
som mycket viktigt även i framtiden, trots att konkurrensen är stark från till 
exempel lättmargariner. Undantaget för Bregott förnyas kontinuerligt, senast 
2001 (Konkurrensverket 2001). Orsaken till undantaget är förekomsten av 
konkurrens från andra livsmedelsföretag och från livsmedelskedjorna. Redan 
tidigare har det branschgemensamma exportarbetet upplösts, vilket innebär att 
företagen måste satsa mer på försäljningsaktiviteter.  

Enligt Svensk Mjölks årliga statistik står mejerierna 1990 för 39,2 procent 
av det sålda matfettet (förutom Smör) inom Sverige mätt i volym, en andel som 
ökar till 1994 då den är 42,9 procent, för att åter minska till 32,5 procent år 
2000. Samtidigt minskar den totala konsumtionen av matfett under perioden 
med ungefär 15 procent (Svensk Mjölk 2001). Den största minskningen sker 
mot slutet av 1990-talet. Minskningen är totalt sett därmed störst för 
mejeriföretagens produkter såsom Bregott och Smör samt Arlas Lätt & Lagom. 
En tidigare fettvaruavgift för vegetabiliskt fett avskaffas (Arla 1994/1995). Det 
har också konstaterats att andra former av matfett får ökad konkurrenskraft när 
priserna på smör stiger (Svensk Mjölk 1997).  

Smörpriset ökar kraftigt under de två år som närmast följer på EU-
medlemskapet, vilket vänder en negativ prisutveckling (Jordbruksverket 2000). 
Orsakerna till prisökningen kan spåras till EU:s regleringssystem; EU:s 
interventionspriset är vid inträdet högre än det svenska smörpriset. Dessutom 
återinförs exportbidragen. Totalt nästan halveras dock produktionen och 
därmed försäljningen av smör och även försäljningen av blandprodukter med 
smör minskar kraftigt. Företrädare för mejeriföretag uttrycker sig relativt 
pessimistiskt om produktområdet.  

ArlaSmör bildas 1995 för att samla satsningarna på matfett inom Arla samt 
produktutveckla för den inhemska marknaden och samla krafterna för export. 
Under 1997 rapporteras att flera svenska mejeriföretag sålt överskottssmör i 
Ryssland.

Konkurrensen ökar så till vida att priserna pressats inte minst på 
matfettsprodukter, samt att antalet aktörer ökar när samarbetena bryts upp. 
Detta har dock inte fått till effekt att företagen interagerar särskilt intensivt i 
konkurrens med varandra, utan snarare väljer de mindre företagen att inte 
prioritera produktområdet (för den inhemska marknaden). Intresset för olika 
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typer av matfett minskar alltså inom branschen efter avregleringen och EU-
medlemskapet.

En annan produkt som mejeriföretagen ger minskad betydelse, eller 
snarare visar minskat intresse, är mjölkpulver. Samtidigt blir det viktigare att 
hitta avsättning för produkterna eftersom exportmöjligheterna varierar under 
decenniet beroende på olika regleringar. Några företag som före avregleringen 
har en stor andel pulverproduktion är Falköping och Skånemejerier. I och med 
avregleringen blir den bristande lönsamheten hos dessa produkter ett problem 
och företagen försöker minska sitt förlitande på produkterna. Avsättningen har 
emellertid alltid huvudsakligen gått till export (omfattande ökning mot slutet av 
decenniet) och till industriella kunder. Redan efter avregleringen mister 
exempelvis Skånemejerier sin största kund på området, Marabou. De 
industriella kunderna växer och kan i och med EU-medlemskapet lättare köpa 
mjölkpulver från andra än svenska företag. Även dessa kunder fusionerar och 
pressar priserna;  

Det är större och större företag med mer och mer centraliserad 
upphandling, där enskilda personer får en helt annan överblick över olika 
marknadspriser. Man sitter inte i Helsingborg och gör en upphandling för 
Margarinbolaget som ingår i van den Bergh koncernen utan då sitter man 
i Paris och upphandlar både för Belgien, Holland, Sverige, Italien etcetera 
och har hela världsmarknaden i fokus på ett helt annat sätt. (Ingemar 
Nordell, Skånemejerier, 2000) 

På Skånemejerier exemplifierar man med att just Marabou köps av Freja 
som köps av Philip Morris. Utvecklingen mot större enheter bidrar till en mer 
omfattande priskonkurrens än tidigare, men även under regleringarna är priset 
det viktiga vid försäljningen av mjölkpulver. Försäljningen av mjölkpulver går 
ofta till den internationella marknaden, även om distributionen innebär att de 
svenska företagen kan ha svårt att vara konkurrenskraftiga på den europeiska 
marknaden.

Som ägare till Semper har Arla länge en god möjlighet till avsättning av 
mjölkpulver. Krisen i Ryssland och Asien under 1998 påverkar industrivarorna 
negativt för flera av de svenska företagen. På den internationella marknaden 
satsar Arla satsar framför allt på mer förädlade produkter såsom 
mjölkpulverbaserade kakao- och cappucinoprodukter.  

Print & Media



Print & Media



191

6 KONKURRENS OCH GEMENSAMMA 
SYSTEM - INTERAKTIONEN I DEN 
SVENSKA BRYGGERIBRANSCHEN94

Den svenska bryggeribranschens historia spänner över många hundra år. 
Under de senaste två seklerna har branschen varit nära sammanbunden med 
den alkoholpolitiska utvecklingen. Fokala aktörer i ”den svenska 
bryggeribranschen” är bryggeriföretag inom Sverige, men även de företag som 
verkar på marknaderna för tillverkning av läsk samt till viss del mineralvatten 
Bryggeriföretagen och dess företrädare samlas inom branschföreningen delvis 
som ett svar på alkoholpolitiken, delvis för praktiska koordineringsfrågor. På 
olika sätt har historiska händelser bidragit till att forma de interaktionsmönster 
som rådde vid ingången till 1990-talet. Därför ägnas de kommande avsnitten åt 
en historisk tillbakablick. Branschorganisationen hanterar de gemensamma 
emballagesystemen, system som har stor betydelse för aktiviteter som 
marknadsföring, distribution, försäljning och produktutveckling, vilka beskrivs 
efter en återblick på historiken och dagens marknadsstruktur.  

Historik: den svenska bryggeribranschen formeras  
Sammanlänkningen med alkoholpolitiken utgör grunden för många av de 

frågor som idag dominerar bryggeriföretagens vardag såsom gränshandel, 
skattepolitik, och Systembolagets vara eller icke-vara. Branschen har under 
1900-talet även karakteriserats av koncentration och rationaliseringar samt 
samarbete inom ramen för branschföreningen. Ett förstatligande genomfördes 
delvis i slutet av 1970-talet. Till skillnad från mejeribranschen har det dock 
aldrig rört sig om gemensam koordinering av försäljning och distribution för 
hela branschen då konkurrens i någon mån alltid har funnits.  

Regleringar och alkoholpolitik 
Vid 1800-talets början var dryckesvanorna omfattande och brännvinet var 

mer populärt än ölet. Nykterhetsrörelsen spreds till Sverige under 1830-talet 
och fick snabbt anhängare. Hamberg (1985: 25) uppger att antalet medlemmar i 

94 Referenser till detta och föregående kapitel återfinns i en separat referenslista.  
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nykterhetsföreningarna år 1846 var över 100 000, att jämföras med en 
befolkning på 3,3 miljoner (SCB 2002). Den tidiga nykterhetsrörelsen 
förespråkade ett måttligt bruk av vin och öl som alternativ till brännvinet. 
Samtidigt väcktes åter intresset för öl, vilket kan spåras till nya öltyper och ny 
marknadsföring samt användningen av buteljer istället för träkärl (Bring 1935). 
Parallellt inspirerades nykterhetsrörelsen under 1850-talet av hårdare 
nykterhetskrav och kom att eftersträva absolutism. Absolutisterna fick 
sedermera representation i riksdagen, till bryggarnas förtrytelse (Hamberg 
1985).

Restriktioner i tillverkning, försäljning samt konsumtion med avseende på 
maltdrycker snarare än brännvin tog fart under 1870-talet och skärptes 
successivt under flera decennier95. Kontrollen av konsumtionen skärptes då det 
beslutades att försäljning av rusdrycker ner till starkölets motsvarighet endast 
fick ske genom systembolagen mot motbok. Vidare ville myndigheterna via 
tillverknings- och försäljningsavgifter minska vinstintresset och begränsa antalet 
aktörer. Utvecklingen kulminerade i 1922 års folkomröstning om förbud mot 
rusdrycker (med mer än 2 ¼ viktprocent alkohol). Trots att nej-sidan vann 
innebar det inte ett stopp på regleringarna. 1928 infördes till exempel nya 
restriktioner på systembolagen genom köparförteckningar. Mot slutet av första 
världskriget upphörde tillverkningen av starköl på grund av spannmålsbrist och 
efter kriget förbjöds starkölet av nykterhetsskäl (SOU 1923:32).  

Skatter har också varit mycket viktiga för branschens utveckling. Efter en 
skattefri period återkom beskattningen under 1900-talets första år. Genom en 
progressiv maltskatt skulle det bli fördelaktigt att producera drycker med låg 
malthalt och låg alkoholhalt. På så sätt skulle även konsumtionen styras i 
önskvärd inriktning. Skatten behövdes även för att finansiera 1901 års 
härordning (utökad utbildning inom den allmänna värnplikten), uppger 
Hamberg (1985), ett exempel på finanspolitiska behov som anses ha påverkat 
alkoholpolitiska beslut. Svagdricka och svagdrickstillverkarna blev icke-
skattepliktiga bryggerier men förbjöds tillverka annat än svagdricka. Övriga 
bryggerier fick skatta för hela sin maltdrycksproduktion (SOU 1923:32). 1940 
infördes istället produktskatt. Samtidigt infördes en skatt på läskedrycker. Ett 
koncessionstvång för skattepliktiga bryggerier infördes 1917 för att förhindra 
att nedlagda bryggerianläggningar fick nya ägare (Hamberg 1985). Lokala 
bryggerier behövde därmed inte frukta nyetablering  

Förbudspolitiken började avta till förmån för beskattningspolitik. I början 
av 1950-talet lade en nykterhetsutredning sina förslag (Hamberg 1985). 
Förslaget att avskaffa motboken realiserades den 1 oktober 1955. Vidare 

95 Den första försäljningsförordningen i modern tid utfärdades 1866, men innebar endast 
krav på en anmälan till lokala myndigheter (Hamberg 1985).  
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förordade utredningen att tillåta starkölsförsäljning med en restriktiv 
prissättning. De föreslog även ett antal lättnader i försäljningsregleringarna. 
Förslagen accepterades mer eller mindre av riksdagen. En utredning om 
skattesatser kom fram till att skattesatsen på starköl borde sättas högt av 
nykterhetsskäl. I analysen ställdes statsfinanserna mot alkoholpolitiken vilket 
även talade emot en omfattande sänkning av läskedrycksskatten (som var och 
förblev högre än skatten för klass I öl)96. (Hamberg 1985)  

Reformer påverkade systembolagen och livsmedelshandeln, de viktigaste 
kundkanalerna. Krav på tillstånd för försäljning av alkohol över en viss styrka 
innebar att antalet systembolag 1955 blev till ett enda, men med många butiker. 
Sedan dess har Systembolagets monopolställning påverkat konkurrensen i 
branschen. 1961 tilläts livsmedelsbutiker att sälja klass ett och två öl.  

Kampen för ett minskat alkoholbruk fortsatte när konsumtionen av 
starköl ökade efter nyintroduktionen. Mellanölet infördes 1965 och såldes 
bland annat i livsmedelsbutiker som ett motdrag till förslaget att sälja starköl i 
livsmedelsbutiker. Snabbt blossade en debatt om ungdomsfylleri upp. Kritiken 
mot mellanölet inriktade sig framför allt mot reklamen97 och tillgängligheten 
(Hamberg 1985).  

Mellanölsdebatten innebar att Bryggareföreningen 1970 åtog sig frivilliga 
inskränkningar i ölreklamen. Svenska Bryggareföreningen utformade skriften 
”Vad vill svensk bryggeriindustri?” Föreningen ville ”främja en 
konsumtionsutveckling som innebär att tonvikten flyttas från alkoholstarka till 
alkoholsvaga drycker” (Svenska Bryggareföreningen 1971:15). Vidare borde 
staten stödja ”alkoholfria alternativ genom att ta bort skatten för läsk och 
lättöl” (ibid.: 23). De menade även att en sund reklam inom existerande och 
allmänna riktlinjer gjorde att det inte behövdes något reklamförbud.  

Skärpt lagstiftning infördes emellertid. 1972 lagstadgades om den tidigare 
frivilliga 18-årsgränsen vid försäljning i butik. Samma gräns infördes för 
restaurang. En ändring i tryckfrihetsordningen 1974 möjliggjorde ”förbud mot 
kommersiell annons” vid marknadsföring av alkohol eller tobak (Hamberg 
1985: 200). 1978 förbjöds marknadsföring av starköl (samt vin och sprit) i 
periodiska tidskrifter. Annan öl kunde marknadsföras i begränsad utsträckning.  

Fortsatta utredningar och riksdagsbehandling ledde fram till 1977 års 
riksdagsbeslut om att ölets styrka skulle vara 2,8 viktprocent och att mellanölet 

96 I bilaga 2 framkommer att skatten ökade från 135 öre per liter 1955 till 1300 öre per liter 
1994. Lättölen har under stora perioder varit obeskattad, men mellan 1958 och 1986 fanns 
beskattning. Fram till 1993 fanns en punktskatt på läskedrycker. Denna skatt snedvred 
konkurrensen (DS I 1978:34) relativt substituten saft och juice. 
97 Redan under 1950-talet utformades riktlinjer för reklamen.  
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avskaffades. Detta fick effekter för branschen och de diskussioner om 
förstatligande som redan fanns aktualiserades och fortsatte in på 1980-talet. 

Föreningar och karteller
1885 bildades Svenska Bryggareföreningen som motvikt till 

försäljningsrestriktionerna. Det fanns dock fler motiv. Till exempel ivrade flera 
mötesdeltagare vid det konstituerande mötet för prissamarbete, eftersom 
”konkurrensfrågan” sågs som ett stort problem. Andra föredrog 
kvalitetsnormering. Även kvalitetsfrågor, yrkeskunskap och en gemensam 
butelj diskuterades (Sandwall 1935).  

Vad var den problematiska konkurrensfrågan? Under decennierna kring 
sekelskiftet skärptes konkurrensen framför allt i städerna så att många 
bryggerier gick med förlust, berättar Hamberg (1985)98. Bryggareföreningen 
och nykterhetsrörelsen oroades av så kallade öltappar som sålde öl till 
underpris. Den påföljande regleringen av branschen kan ses som ett sätt att 
undgå statlig reglering genom självreglering, vilket främst riktades mot 
tappareverksamheten (Lundqvist 1995). Prisöverenskommelser och andra avtal 
om agerande i försäljningsledet löste problemet.  

Bryggeriidkareförbundet bildades 1906 och blev den mest framgångsrika 
reglerande organisationen (jfr Berggren 1935). Förbundet formade branschens 
struktur genom förslaget om särskilda exklusiva försäljningsområden för att 
”motverka de negativa effekterna av en expansiv ölförsäljning” (Hamberg 
1985:87). Om ombud sålde öl ”inom andra företags normala 
försäljningsområden” skulle förbundet vidta åtgärder (ibid.). Förslaget blev 
vägledande för praxis. Prissamarbetena och andra samarbeten ifrågasattes av 
nykterhetsrörelsen och andra. Mot bakgrund av nykterhetssträvanden verkar 
dock myndigheterna ha översett med, och till och med uppmuntrat, avtalen om 
områdesindelning.  

Bryggareföreningens verksamhet handlade även om att informera om ölets 
positiva sidor och positionera det som en måltidsdryck snarare än ett 
berusningsmedel samt om opinionsbildning. Bryggeriernas kamp mot 
beskattning såväl som mot de principer för beskattning som använts kommer 
tydligt till uttryck i skrifter och bulletiner från den Svenska 
Bryggareföreningen.99 Samarbetet hade också konsekvenser för normering vad 
gäller kvalitet, emballage, med mera (Lundqvist 1995). 

98 Lundqvist (1995) menar att den ”ruinerande” konkurrens som återfinns i branschens 
historieskrivningar bör tolkas mot bakgrund av god lönsamhet hos branschen överlag.
99 Bryggerierna hade flera föreningar, bland annat Bryggeriarbetsgivareförbundet. Sedan 
1960- och 1970-talen ingår läskedrycks- och vattentillverkarna i Bryggareföreningen. 
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Koncentration, kris efter mellanölet och förstatligande  
Från en stor mängd bryggerier under 1800-talet har branschen successivt 

koncentrerats i olika vågor. Efter andra världskriget följde en period med 
koncentration, ökade skatter och alkoholpolitisk debatt parallellt med minskade 
restriktioner. 1955 övergavs till exempel koncessionstvånget för öltillverkning. 
Ett syfte var främjad konkurrens då samhällspolitiken börjat fokusera 
konkurrensbegränsningar (jfr Anell & Persson 1984) även om samordning och 
statliga lösningar fortfarande stod högt på agendan. Mindre restriktioner för 
vilka som fick tillverka öl innebar dock främst att antalet bryggerier 
oktrojsystemet minskade, inte att fler konkurrenter tillkom. En förklaring kan 
vara att många bryggerier tidigare endast bryggde öl i mindre skala för att 
behålla sitt tillverkningstillstånd.  

Genom fusioner växte bryggeriföretagen. I Göteborg bildades till exempel 
AB Pripp & Lyckholm som efter det andra världskriget köpte vattenfabriken 
Apotekarnes. Ytterligare bryggerier anslöt. 1963 fusionerade AB 
Stockholmsbryggerier och Pripp & Lyckholm vilket resulterade i Pripps AB. 
Det nya bolaget fick 65 % i marknadsandel för maltdrycker och 57 % för 
läskedrycker (Hamberg 1985). Argumenten för fusionen var enligt Hamberg 
behov av stordriftsfördelar och stärkt internationell konkurrenskraft, argument 
som återkommer i senare fusioner. Därtill fanns det kooperativt ägda Wårby 
samt ett antal mindre bryggerier såsom Falkens och Sandwalls. 

En alkoholpolitisk utredning hade föreslagit mer passiva 
försäljningsmetoder, med monopolisering som ett alternativ.100 Utredningen 
ansåg dock andra medel lämpligare än ett förstatligande (Hamberg 1985). 
Därför förvånade statens köp av aktiemajoriteten i Pripps 1974. Regeringen 
framhöll maltdryckernas speciella karaktär som motiv för statligt ägande. Detta 
ägande skulle även bidra till långsiktig effektivitet i branschen (Prop 1975:7).  

Efter mellanölsförbudet skedde en 15-procentig minskning av 
ölkonsumtionen (DS I 1978:34) samtidigt som läskedrycksmarknaden101 var 
vikande. Bryggerierna fick överkapacitet, konkurrensen hårdnade, nettopriserna 
sänktes, lönsamheten försämrades. De mindre företagen drabbades hårdare än 
Pripps. Efter fusionen till Pripps AB hade ledningen nämligen skapat 
stordriftsfördelar genom att investera i nya anläggningar, modernisera gamla 

100 Redan under 1930- diskuterades monopolisering av branschen för att främja 
nykterheten och på grund av dålig lönsamhet hos mindre bryggerier. Diskussionen fortsatte 
under 1950-talet vid starkölets frisläppande. Eftersom det fanns konkurrens, vinsterna var 
begränsade, samt att företagen även hade produktion av läsk och liknande produkter 
förordades ingen monopolisering (Hamberg 1985). 
101 Antalet läskedrycksfabrikanterna minskade också. Många hade ingen tillverkning utan 
var främst distributörer och ombud. Pripps var marknadsledande. 
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och lägga ner olönsamma tillverkningsenheter. De övriga företagen i branschen 
hade endast ökat sin kapacitet för att möta efterfrågan. Mot bakgrund av 
problemen tillsattes en bryggeriutredning (DS I 1978:34). 

Utredningen förordade strukturförändringar för att nå rationaliserings- 
och samordningsvinster samt en förstärkning av de mindre bryggeriernas 
konkurrenskraft gentemot Pripps. Utredningen ville skapa två ”bryggeriblock” i 
Syd- och Mellansverige samt stärka norrländska Till-bryggerier. Därför bildades 
1979 samordningsorganet Brygginvest102 som även förvaltade statens aktier i 
Pripps (75 procent). Även Brygginvest framhöll att en långsiktigt fungerande 
konkurrens krävde samordning av marknaden utanför Pripps. Om en 
fungerande konkurrens var osannolik, borde staten överväga monopol på 
maltdrycker (Brygginvest AB 1980).  

Samtidigt hade utvecklingen för ett av de mindre bryggerierna, Spendrups, 
vänt under 1970-talet. En fusion mellan Falken och Spendrups var aktuell i 
slutet av 1970-talet. Istället köptes Falken in i Brygginvests/Pripps sfär 
(Brygginvest förvärvade även delar av Åbro). Ambitionen att skapa en stark 
motpol till Pripps skrinlades efter fusionsförsöket mellan Falken och 
Spendrups (Anell & Persson 1986).  

Antalet ölbryggerier fortsatte att minska under 1980-talet samtidigt som 
Spendrups växte. I början av 80-talet bröts bryggeriet Falken ut ur 
Prippssfären. Avsikten var att öka konkurrensen genom att bilda ett fristående 
systerföretag till Pripps. Samtidigt var TILL-bryggerier starka på den 
norrländska marknaden. Utvecklingen innebar att de företag som utmanade 
Pripps, Spendrups och Falcon, behövde vara fullgoda alternativ, vilket i sin tur 
krävde mer kapacitet. De nya medtävlarna skakade Pripps, även om Pripps 
storleksmässigt var dominerande. Den kooperativa marknaden var fortfarande 
stängd.

1990-talets strukturella förändringar – en introduktion 
Utvecklingen under 1990-talet inom den svenska bryggeribranschen 

innebär att marknaden inledningsvis öppnas för konkurrens mellan flera, något 
större, aktörer än tidigare, på fler kanaler än tidigare. Olika händelser som har 
stor inverkan på flera av de aktiviteter som beskrivs i den andra delen av 
kapitlet behandlas därför här som en bakgrund. Det rör sig om det så kallade 
Wårbyköpet, internationaliseringen av ägandet och fusioner, Coca-colas 
etablering på den svenska marknaden, EU-medlemskapet och de nystartade 
småbryggerierna.  

102 Brygginvest skulle vara minoritetsägare i bryggeriblocken. Wårby skulle tills vidare stå 
utanför. Av alkoholpolitiska skäl borde staten behålla majoritetsägandet i Brygginvest.  
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Wårbyköpet och efterföljande leverantörsrockad  
Spendrups köp av Wårby Bryggerier öppnar den kooperativa marknaden 

för konkurrens samt utjämnar styrkerelationerna mellan aktörerna. KF vill sälja 
då Wårbys lönsamhet är dålig och marknaden begränsad till kooperativa 
butiker. Falcon är en spekulant men den nytillträdde Vd:n fattar beslutet att 
inte köpa (Hagstad 1989a). Spendrups har kapacitetsproblem och en dyr 
distribution från Dalarna. De är därför intresserade av anläggningen i Vårby 
söder om Stockholm. Köpets strategiska betydelse framhålls av Hellström 
(1996) som beskriver Spendrups historia några år senare. Om Procordia 
förvärvar Wårby får gruppen med Falken och Pripps 70 procent av marknaden 
mot Spendrups 13 procent. Om Spendrups köper Wårby får Spendrups med 
närmare 20 procent av marknaden och blir en reell konkurrent till Pripps.  

1990 har Spendrups ett negativt rörelseresultat bland annat till följd av 
Wårbyköpet, vilket innebär att de genomför rationaliseringar och året därpå 
bland annat lägger ner bryggeriet i Sollefteå. Samtidigt blir Falcon rikstäckande 
efter köpet av Till-Bryggerier AB 1989. Köpet fullbordas när Falken tar över 
aktierna i TILL 1991 och därmed verksamheten i Norrland. Därigenom 
återfinns i början av 1990-talet tre heltäckande öl- och läskleverantörer som 
agerar över hela landet i direkt konkurrens med varandra. Samtidigt minskar 
antalet bryggerianläggningar och produktionen koncentreras till södra Sverige. 
1993 får Pripps och Falcon nya ägare respektive delägare, Branded Consumer 
Products i Volvosfären. För Pripps är detta en lättnad; ”Staten har …  helt 
lämnat sitt ägande och vi kan därför konstatera att det nu är definitivt slut på 
det ibland använda begreppet ’statliga’ Pripps” (Pripps 1994: 5). 

De stora företagen rationaliserar i produktionen när konkurrensen 
förändras i försäljningsledet. 1993 träffar Pripps och KF ett bonusavtal. KF 
centraliserar och samordnar därför sina inköp hos Pripps. Avtalets inriktning 
och omfattning ett avtal blir mycket omdiskuterat och kritiserat samt leder till 
leverantörsbyten. Priser och marginaler pressas successivt. Samtidigt förändras 
spelreglerna på marknaden; pris och avtal fokuseras. Huruvida utvecklingen 
innebär möjligheter för de mindre aktörerna att komma in på fler butiker 
uttrycker olika aktörer retrospektivt skilda uppfattningar om. En del aktörer 
upplever sig utestängda och/eller ifrågasätter lagligheten i avtalet, även i 
efterhand.  

Internationalisering av ägande samt ny koncentration 
En ökad internationalisering av ägandet och av interaktionen sker under 

1990-talet. Detta parallelliseras av en motsvarande rörelse på kundnivå samt 
fortsatt jakt på stordriftsfördelar. Samarbetsrelationer med aktörer utanför 
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Sveriges gränser blir därmed vanligare; mot slutet av decenniet bildas allianser 
även mellan nordiska aktörer och Åbro. Utvecklingen sker delvis som ett svar 
på förväntad ökad internationell närvaro på den svenska marknaden, men 
denna närvaro förblir begränsad. Formen för konkurrens förändras när både 
branschens företag och dagligvaruhandeln internationaliseras och 
omorganiseras. Både Pripps och Spendrups expanderar utanför Sveriges 
gränser. Ett sätt att presentera bakgrunden är att utgå från Pripps 
årsredovisning för år 1990. Vd betonar;  

På den (europeiska) arenan är vi en liten aktör, med otillräckliga resurser. 
Nu ser vi också hur den internationella livsmedelsindustrin 
omstruktureras. Stora livsmedels- och dryckesföretag köper upp varandra 
eller fusioneras och tendensen är klar och tydlig. Det blir färre och 
starkare aktörer. Och de väljer att arbeta koncentrerat med starka 
varumärken i långa serier. Därigenom kan de sänka sina 
produktionskostnader och effektivisera marknadsföringen. Det är i detta 
vidgade, internationella perspektiv som det nyskapade 
affärsområdesbolaget Procordia Beverages ska verka. (Pripps 1991: 5) 

De olika rörelsebolagen inom Pripps slås samman eftersom de var för sig 
saknar konkurrenskraft. Vidare betonas stordriftsfördelar och samarbete över 
de nordiska gränserna för att nå konkurrenskraft på flera marknader. Liknande 
åtgärder och åsikter finns på andra håll. Försäljningsbolaget Falcon och 
bryggeriet Falken slås samman 1994 och ägandet finns liksom för Pripps inom 
Volvosfären. Konkurrensverket prövar förvärvet och kommer fram till att 
ägandet och inflytandet i Falcon inte bör överskrida 50 procent samt att Falcon 
och Pripps måste vara fristående och obundna i sitt inbördes agerande 
(Konkurrensverket 2000a). 1995 planeras en introduktion av Falcon på 
Stockholmsbörsen för att behålla det svenska ägandet, men istället säljs Falcon 
1995 till svenska Spira samt till Carlsberg och Sinebrychoff.  

1995 beslutar Volvo och Orkla att fusionera bryggerierna Pripps och 
Ringnes till Pripps Ringnes AB. Alternativ finns, en annan föreslagen lösning 
innebär att Volvos dryckestillverkning säljs till Carlsberg och övrig 
livsmedelstillverkning säljs till Orkla (Jonsson 1995). Därtill köper Pripps 
Ringnes 20 procent i Hartwall, det största finländska bryggeriet (Åberg 1991). 
EU-kommissionen har synpunkter på fusionen då företagen får en mycket 
stark ställning på den norska ölmarknaden via företagen Ringnes och Hansa. 
Därför avyttrar Pripps Ringnes Hansa103. Ambitionen för koncernen är att 
bygga upp en stark bryggerigrupp i norra Europa, något som Pripps redan 
påbörjat. En viktig del är fortsatt expansion österut. Nästa steg i den nordiska 
fusionsvågen är när Carlsberg och finländska Sinebrychoff (Finlands näst 

103 Carlsberg köper 2000 25 % av den näst största norska bryggerigruppen, Hansa Borg. 
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största bryggeri som delvis ägs av Carlsberg) 1996 köper ut Spira från Falcon. 
Många förutspår en marknad dominerad av å ena sidan Pripps 
Ringnes/Hartwall, å andra sidan Carlsberg/Sinebrychoff (se t.ex. Englund 
1996). Spendrups följer inte med i satsningarna österut, men förvärvar ett 
bryggeri i Norge. 

De internationella aktörernas strategiska planer påverkar också branschen 
och de ”svenska” företagen. Coca-Cola Company AB:s (benämns hädanefter 
Coca-Cola och avser den svenska och nordiska delen av företaget) uppbrott 
från Pripps är ett exempel. Händelsen innebär att Coca-Cola under de 
kommande åren bidrar till att förändra konkurrensmönstren inom branschen. 
Den täta kopplingen mellan öl- och läskdistribution bryts stegvis upp. 
Styrkerelationerna inom branschen med avseende på läsk förändras radikalt.  

Skeendet pågår under några år och beskrivs i branschrelaterade medier 
under rubriker som ”Kärvt mellan Pripps och Coca-Cola” (1996). Pripps 
framställs i vissa sammanhang som den som står upp mot Coca-Cola snarare 
än den dominerande svenska aktören, vilket annars är vanligt. Coca-Cola startar 
under 1997 egen tillverkning i Sverige och samarbetar i distributionen med 
Falcon. Flera personer i branschen beskriver just då Pripps som en förlorare 
och Falcon anses vara en vinnare som ny samdistributör med Coca-Cola. I 
början ses konflikten mellan Pripps och Coca-Cola även som en möjlighet för 
Spendrups och Pepsi. Under sommaren 1997 står det dock klart att Pepsi ingått 
ett avtal. Avtalet innebär att Pripps tar över tillverkningen av Pepsi när avtalet 
mellan Pepsi och Spendrups går ut 2001. Spendrups kämpar emot men det nya 
samarbetet är ett faktum.  

Falcons relation med Coca-Cola utvecklas mot bakgrund av att Carlsberg 
och Coca-Cola inleder ett ”oväntat” nära samarbete (Andersson 1997). 
Företagen startar ett gemensamt bolag, Coca-Cola Nordic Beverages. 1998 får 
Carlsberg ett försämrat resultat; ”förklaringen [var] att stora delar av 
reavinsterna inte figurerar i bokslutet, utan plöjs direkt ned i Coca-Cola-bolaget, 
Coca-Cola Nordic Beverages, som för närvarande kräver stora investeringar” 
(Wrede 1998a). Denna uppfattning förs även fram hos konkurrenter som 
förvånas över Carlsbergs samarbete med Coca-Cola eftersom samarbetet ses 
som mest fördelaktigt för Coca-Cola.  

Nästa händelse som åter ändrar villkoren och styrkerelationerna på den 
svenska marknaden är fusionen mellan Carlsberg och Pripps-Ringnes i slutet av 
decenniet. Denna fusion skapar till skillnad från de tidigare ökad koncentration 
på den svenska marknaden eftersom Pripps och Falcon återförenas i ett 
företag. Konkurrensen förändras när en av de största aktörerna försvinner. 
Vidare bryter Coca-Cola och Carlsberg sitt samarbete.  

Fusionen är en del i Carlsbergs internationaliseringsstrategi. Carlsberg blir 
genom förvärvet av Pripps-Ringnes 2000 (köpet klart i februari 2001) världens 
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femte största bryggeri104. Motiven bakom fusionen är också att ”utvecklas 
vidare” och hävda sig i en internationell fusionsvåg. Företaget blir med 
hälftenägda Hartwall största ölföretag i Ryssland samt Baltikum. Carlsberg får 
60 procent och Pripps Ringnes ägare Orkla 40 procent i det nya bolaget 
Carlsberg Breweries105. Trots fusionen mellan Pripps-Ringnes och Carlsberg 
behålls självständiga företag i varje land. Carlsberg får en marknadsandel i 
Sverige motsvarande 46 procent (Challis 2000) 106.

Internationaliseringen får inte några omfattande effekter för exporten då 
svenskt öl främst tillverkas för hemmamarknaden. ”Ölmärken är väldigt 
nationella” menar Paul Bergkvist på Pripps (intervju, 2000), något som man 
lagt märke till genom erfarenheterna i Östeuropa. Viss export skedde tidigare 
från Pripps såsom delägare i bryggerier i Baltikum och Ryssland, främst 
beroende på bristande kapacitet i dessa länder. Den delmarknad som har högst 
exportandel är emellertid bordsvatten och då främst märket Ramlösa.  

Avreglering genom EU-medlemskap
EU-inträdet och dess möjliga effekter diskuteras ofta i början av 1990-

talet. Branschens företag fruktar ett EG-medlemskap eller ett EES-
medlemskap för vad det skulle kunna betyda om importen av starköl och vin 
avregleras, givet de svenska skatterna. Avskaffandet antas öka konkurrensen på 
marknaden;

De orosmoln som tonar upp sig vid horisonten är föranledda av 
politikernas agerande eller ännu mer brist på agerande. I flera av de länder 
där vi är verksamma råder stor osäkerhet kring vilka spelregler som 
politikerna kommer att ge oss. (Pripps 1996: 9)  

Osäkerheten om spelregler är en återkommande beskrivning där 
bryggeriföretagen ser sig som utlämnade till politiker. Samtidigt ser man 
möjligheter till en förändrad alkoholpolitik och en förändrad skatte- och 
regleringsbild (jfr Konkurrensverket 1992). Inom de större företagen lyfts EU-
medlemskapet med likartade argument fram som en utmaning att förbereda sig 
inför genom kostnadsrationaliseringar. Pripps dåvarande vd varnar till exempel 
för att europeiska bryggerier kommer att sälja sina varumärken till lägre priser 

104 Företaget har länge varit en av världens största öltillverkare efter till exempel Anhesuser-
Busch, Heineken, Miller och Kirin. Med bas i Europa expanderar Carlsberg i Asien. 
105 Carlsberg söker 1998-2000 aktivt en ny stor internationell partner, men eftersom man 
vill behålla kontrollen finns få kandidater. ”Dessutom är den allmänna uppfattningen att 
två stora bryggerier som är starka på samma marknad inte bör gå ihop eftersom det medför 
intern varumärkeskonkurrens” (Wrede 1998b). Detta utesluter en fusion med till exempel 
Anheuser Busch (Budweiser) eller holländska Heineken.  
106 I fallet och i analysen kommer det fortsatt att talas om Pripps, då det är namnet under 
en stod del av decenniet.  
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än tidigare i Sverige och därmed öka konkurrensen. Pripps bör därför satsa på 
stordrift i produktionen och på mer effektivitet i distribution och försäljning 
för att möta dessa lägre priser (Pripps 1992). I Bryggaråret 1993 ger Robert 
Fägersten, dåvarande Vd:n för Bryggareföreningen en redogörelse som visar en 
besvikelse över den politiska hanteringen;  

[Vi såg] fram mot en EU-anslutning och företagen rustade sig med 
kraftfulla strukturåtgärder för lägre kostnader. […] Regeringens omsorg 
om ett positivt utfall i EU-omröstningen och nykterhetsrörelsens 
skrammel med ”nej-vapnet” ledde till att man ”parkerade” den känsliga 
alkoholfrågan i en alkoholpolitisk kommission. (Svenska 
Bryggareföreningen 1994: 1)  

EU-medlemskapet kan inte bedömas fristående, men en viktig konsekvens 
för interaktionen inom branschen är ökad priskonkurrens på starköl. Formen 
för konkurrens i distribution och försäljning till restauranger förändras liksom 
samarbetsformerna när vinimport blir ett möjligt komplement. Konkurrensen 
via Systembolaget intensifieras, och så vidare.  

Nya bryggerier och nya fusioner  
Den trend mot färre företag såväl som enheter som pågått under större 

delen av 1900-talet vänder alltså under 1990-talet (se även bilaga 3). De nya 
bryggerierna är med några undantag mikrobryggerier, ofta lokala, men med 
varierande produktinriktning. Mot slutet av årtiondet har också många 
försvunnit, men det ökade antalet kvarstår. En annan viktig utveckling är att 
företagen Åbro samt Kopparbergs växer och får närmare tio procents 
marknadsandel. I detta avsnitt beskrivs kortfattat utvecklingen för mindre 
bryggerier och bryggerier som växt sig allt större under 1990-talet.  

De mindre företagen har mindre inverkan på konkurrensen och 
samarbetet inom branschen. De har sällan möjlighet att direkt konkurrera med 
de större företagen men bidrar i flera fall till att de större företagen blir mer 
aktiva. Innovativa idéer från mindre företag visar sig ofta vara svåra att 
realisera.

Bakgrunden till nystarterna… 

Sofiero bryggeri i Laholm kan sägas vara det första exemplet på den 
vändande trenden. Sofiero hörde tidigare till gruppen svagdricks- och/eller 
läskedryckstillverkare. När Sofiero i mitten på 1980-talet begär tillstånd för att 
få brygga öl är det första gången sedan 1930-talet som ett bryggeri söker sådant 
tillstånd. 1989 köps Sofiero av Pripps, men drivs som ett separat dotterbolag.107

107 Pripps ville ha en potential för specialprodukter (Brink 1988). Procordia rustade upp 
bryggeriet (Hagstad 1992) vilket kom till nytta för de nya ägarna. 

Print & Media



202

1993 friköps bryggeriet från Procordia. Sofiero blir bland annat agent för 
internationella ölvarumärken och Systembolaget är största kund med 95 
procent av ölförsäljningen (Löwenberg 1993; Mens 1993).  

Det andra exemplet, Zeunerts AB i Sollefteå, bildas i januari 1993 och sägs 
ibland vara det första ”helt” nystartade bryggeriet i Sverige på 40 år. Dock 
bildas företaget i tidigare bryggerilokaler.108 Företaget satsar på produktion av 
läsk och öl. En ägarkonstellation med bland annat en tidigare anställd ligger 
bakom nystarten. Samtidigt slår en trend med medieintresse för de nya 
bryggerierna, för olika ölsorter och för en ölkultur, igenom. 

Sofiero och Zeunerts kan sägas bilda modell för många av de nya 
bryggerierna under 1990-talet. Flera andra bryggerier startar sin verksamhet i 
lokaler som tidigare varit bryggerier (Gellivare, Kopparbergs). Vissa bryggerier 
har tidigare haft inriktning på svagdricka eller läsk och ändrar nu inriktning och 
uppmärksammas som nya bryggerier (t.ex. Fors bryggeri). Slutligen finns många 
bryggerier som är helt nya (Gamla stans bryggeri, Hallsta, Jämtlands bryggeri 
med flera). För denna grupp är det vanligt att köpa utrustning från nedlagda 
bryggerier (i Sverige eller utomlands). Även nysatsningar på läskproduktion 
förekommer (Hellefors, Dryckesbolaget Gustav Vasa). Åter andra företag 
producerar vatten eller importerar öl.  

Orsakerna och bakgrunden till nystarterna är vitt skilda. I vissa fall finns 
lokal tradition, anläggningar och gammal bryggeripersonal (t.ex. Zeunerts) och 
ibland någon av dessa ingredienser. Hallsta bryggeri bildas 1996 av tre tidigare 
Prippsanställda med en partner (Saxén 1996) Bakom starten av minibryggerier i 
Gävle ligger en starta-eget-kurs (Engman 1996). Robert Fägersten, då vd för 
Bryggareföreningen framhåller distributionssystemen jämte det ökade 
ölintresset och starkölets höga marginaler som förklaring till utvecklingen. 
Därtill läggs många tyska bryggerier ned vilket innebär tillgång till billig 
produktionsutrustning (Björklund 1998). Inte minst finns det utrymme för 
lokala bryggerier när antalet bryggerianläggningar under många decennier 
minskat. Bryggerier ligger även ”rätt i tiden”; utifrån det ökade ölintresset och 
de nya bryggerierna blir branschen uppmärksammad vilket drar till sig 
företagare med varierande grad av seriositet.  

De ”mindre” bryggerierna är olika storlek; mindre är ett relativt begrepp. 
En del företag satsar på fullskalig verksamhet med både läsk och öl och dessa 
kan vara både små och medelstora. Bland de nya gäller detta Kopparbergs, 
Zeunerts och Hellefors. Andra företag är uttalade mikroföretag med endast en 
handfull anställda, en del med tillväxtstrategier, andra med en tydlig inriktning 

108 Bryggeriet med anor från 1857 var ett familjebryggeri fram till 1966 då Wårby tog över 
och drev bryggeriet fram till 1989, då det såldes vidare till Spendrups. Ganska snart tvingas 
Spendrups att lägga ned på grund av överkapacitet. 
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på att vara mikrobryggerier (t.ex. Jämtlands bryggeri). En annan indelning är 
kopplad till verksamheten, en del bryggerier har en pubbryggeriinriktning, till 
exempel Tärnö bryggeri (tidigare Kungsholmens kvartersbryggeri, senare Nils 
Oscar Bryggeri). Den lokala eller regionala anknytningen är mycket viktig för i 
princip alla de nystartade bryggerierna, oavsett hur stor del av deras strategi och 
marknadsföring som handlar om det lokala.  

Små och lokala bryggerier satsar generellt på andra nischer, andra 
smaksättningar och annan design på emballage än de stora bryggerierna. Många 
av de små bryggeriföretagen profilerar sig som kvalitetsmedvetna. 
Tillverkningen är ofta närmast hantverksmässig. Jämtlands bryggeri och Tärnö 
bryggeri är bara några exempel på företag vars öl ofta får goda betyg i 
experternas tester, men som även vinner priser på festivaler. Även större 
bryggerier får priser, men de mindre bryggerierna får mest uppmärksamhet.  

Det finns också exempel på företag som kommer in i branschen med mer 
ovanliga produktionsmixer. Två företag som producerar läsk- och 
ciderprodukter är Hellefors och Trensums musteri. Hellefors satsar under 
1990-talet på tillverkning av cider samt krämer, juicer med mera. Företaget 
tillverkar även private labels såsom Signum eller Eldorado. Hellefors växer 
snabbt efter starten genom framgången med billig cider (Lindstedt 1998). 
Trensums musteri har främst legotillverkning (t.ex. Capri-cider till ICA) och 
traditionell musteriverksamhet (Karling 1999). 1992 lägger man även om till att 
bli ett diskeri för den nya PET-tekniken109.

….. och problem 

Ett antal nya företag går i konkurs som en följd av lönsamhetsproblem. 
Däribland de två bryggerier som representerar nystarten inom branschen, 
Sofiero och Zeunerts. Tillsammans med Kopparbergs bryggeri framhålls 
Zeunerts så sent som 1998 som ”lysande” exempel ”på små bryggerier som 
vuxit till industrinivå” (Björklund 1998). Både Sofiero och Zeunerts ingår nu i 
Kopparbergs sfär efter konkurser och ekonomiska problem. Andra bryggerier 
som går i konkurs (varav några rekonstrueras) är Gellivare bryggeri, Melings, 
Banco (vid flera tillfällen) Thimsfors och Munkbo. Därtill kommer ett antal 
mindre uppmärksammade företag vars verksamhet inte överlevt.  

Erik Hartman på branschorganisationen Fria Bryggerier (se avsnitt om 
branschorganisationer) menar att de problem som företagen har speglas i en 
vanlig orsak till varför de startade verksamheten, nämligen att det inte är så 
svårt att brygga öl. Däremot är det ”ganska svårt” att brygga ett bra öl och 
”svårt” att tillverka med en jämn kvalitet och mycket svårt att hantera 

109 PET är en förkortning av polyetylentereftalat och framställs av råolja och naturgas.  
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branschen och marknaden med förpackningsproblematiken och 
direktdistributionen.  

Fusioner bland de mindre och medelstora företagen

Mot slutet av 1990-talet iakttas en viss fusionsverksamhet bland de mindre 
bryggerierna. Ett bryggeri som har stora framgångar är Kopparbergs bryggeri. 
Det ursprungliga företaget har en lång historia, men Kopparbergs har mycket 
begränsad produktion när det 1994 övertogs av bröderna Bronsmann från 
Göteborg. Företaget växer snabbt som ett lågprisföretag på läskmarknaden 
(framför allt via 1,5 liters läsk på återvinnings-PET) och ölmarknaden samt på 
marknaden för starkcider. Kopparbergs svarar 1999 för ca 60 procent av 
starkcider försäljningen i Sverige.  

Under en period förvärvar Kopparbergs tre företag. I oktober 1999 begärs 
Sofieros bryggeri i konkurs och i november köper Kopparbergs Sofiero. 
Zeunerts väg till Kopparbergs går via Munkbo bryggeri. Munkbo genomgår en 
rekonstruktion 1998, men köper år 2000 Zeunerts bryggeri som fått finansiella 
svårigheter. Ledningen för Kopparbergs Bryggeri vill köpa Zeunerts, men drar 
tillbaka sitt bud med hänvisning till Zeunerts svaga finanser (”Munkbo tar 
över” 2000). Efter ytterligare finansiella problem tar slutligen Kopparbergs 
över. Även Banco bryggerier i Småland förvärvas.  

Sveriges fjärde största bryggeriföretag, Åbro (från Vimmerby) har sin 
största marknad i Östergötland och Småland men verkar i hela Sverige. Efter 
en kris under 1970-talet ägdes Åbro mellan 1981 och 1983 till 40 procent av 
Brygginvest. Därefter följde man som privatägt bryggeri det ökade intresset för 
Spendrups och under 1980-talet ökade satsningarna på öl. 1992 bygger 
företaget ut för att fördubbla produktionen samt bli mer effektiva. Man vill 
även förändra relationen mellan öl och läskproduktion från 40 procent öl och 
60 procent läsk till det omvända. Ombyggnader bidrar dock till försämrade 
finanser. Positionerna mot Falcon och Pripps går tillbaka i början av 1990-talet 
(Brink 1993). Efter nya satsningar och framgångar ingår Åbro 1998 en allians 
med börsnoterande Bryggerigruppen A/S i Danmark110.

Ett antal äldre familjeföretag med inriktning på antingen öl- eller 
läskproduktion kvarstår vid 1990-talets början. Ett av företagen är Guttsta norr 
om Köping. Bryggeriet producerar läskedrycker samt distribuerar öl i 
samarbete med andra producenter. Under 1990-talet ersätts samarbetet med 
Spendrups med ett samarbete med Åbro. Behovet av stordriftsfördelar får dock 

110 Åbro samarbetar med Bryggerigruppen genom en strategisk allians med Faxe (övriga 
bryggerier i gruppen är Ceres och Thor). Åbro har sålt Faxe som tappats i Danmark till 
Systembolaget sedan 1993 och från och med 1998 har Åbro även ansvaret för försäljning 
av Faxe till den svenska dagligvaruhandeln.  
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Vd:n att 1999 uttrycka tvekan om verksamhetens möjligheter och 2000 köps 
företaget av Åbro. En likartad utveckling möter läskedrycksföretaget Backafalls 
i Skåne. Företagets ledning uppger att det är svårt att konkurrera eftersom de 
större bryggerierna har större sortiment och kan erbjuda bättre 
kvantitetsrabatter gentemot handeln. Trots satsningar som ”Sveriges 
miljövänligaste bryggeri” köps företaget 1999 av Pripps som avser att använda 
vattenkällan till sin verksamhet ”Rent-a-Cooler”. Ett kvarvarande 
familjeföretag utöver Spendrups och Åbro är Krönleins bryggeri i Halmstad 
(tidigare Appeltofftska). Under 1990-talets senare del satsar Krönleins förutom 
på öl på cider bland annat som burk i 4-pack i dagligvaruhandeln.  

De huvudsakliga fusioner och förändringar i företagsstrukturer inom 
bryggeribranschen under 1990-talet illustreras i figuren nedan. Endast företag 
större än mikrobryggerier har inkluderats. 

Pripps Ringnes AB Falcon AB/ 
Falken 

Spendrups
Carlsberg Sverige AB, 
Carlsberg Breweries 

Wårby 

Åbro 

Kopparbergs, 
ombildat 1994 

Guttsta 

Ringnes 
Pripps

Falken

Banco

1995 

Till-
Bryggerier 

2000

1999 

1995

1995

1989 

1989 
1985 

2001

2000 Sofiero 
(avknoppning från 

Pripps 1993) 

Zeunerts  

Munkbo 

2001 

Coca-Cola Sverige AB, 
etablerat 1997 

Fusion 
Bruten äganderelation  
eller liknande 

2000 

Figur 6.1. Större fusioner inom bryggeribranschen 1985-2001. 

Kompletterande branschorganisationer och lobbying 
Interaktioner mellan företagen sker ofta inom ramen för 

branschföreningarna. Samarbetet kring emballage och retursystem är nära 
förknippat med Bryggareföreningen. Denna domineras av de stora 
bryggerierna; därför samarbetar en del mindre bryggerier ibland via en 
kompletterande förening, Fria Bryggerier. Då behandlas främst de mindre 
bryggeriernas villkor i emballagesystem, på Systembolaget med mera. Det är 

Print & Media



206

dock fullt möjligt att vara medlem i båda sammanslutningarna, vilket många 
företag är.  

Svenska Bryggareföreningen har hållit fast vid sina ursprungliga uppgifter. 
Den första är utveckling av förpackningar, och den andra är att agera kring 
alkohol- och skattepolitik. Den tredje uppgiften går in i den andra och kan 
sägas vara att utgöra en motpol mot nykterhetsrörelsen. Frågornas tonvikt har 
emellertid förändrats under åren, under 80 och 90-talen har till exempel 
förpackningsfrågor varit viktiga i kombination med miljötänkande. 
Bryggareföreningen arbetar med kampanjer, emballage, gentemot 
alkoholinspektionen och så vidare. De flesta projekt handlar om att främja 
branschen och föreningen driver ständigt mindre projekt, som ska stödja 
bryggeriernas verksamhet eller lyfta fram deras perspektiv. Bryggareföreningen 
har olika arbetsgrupper, till exempel träffas medlemmarnas ekonomer några 
gånger per år, liksom bryggeriernas distributionsansvariga.  

Bryggareföreningen bestod under 1990-2000 av 15-25 medlemsföretag 
som alla var verksamma inom Sverige (se bilaga 3). Medlemskap kräver att 
bryggeriet eller företaget har varit verksamt i Sverige i ett år. Det man vill 
försäkra sig om är att företaget har en tillräcklig soliditet för åtagandet i att gå in 
i de emballagebolagen vilket är förenat med kostnader och även påverkar de 
övriga medlemmarna.111 Förändringar i medlemskap över tiden hänger därför 
samman bland annat med just konkurser och finansiella problem. Ett undantag 
gjordes för Coca-Cola när de etablerade sig i Sverige, eftersom de inte kunde 
sägas utgöra en finansiell risk.  

Beslut om medlemskap tas av Bryggareföreningens styrelse som består av 
representanter från medlemsföretagen. De flesta bryggerierna är medlemmar i 
Bryggareföreningen, några är endast medlemmar i emballagebolagen, vilket är 
ett krav för att få utnyttja det gemensamma retursystemet och använda de 
ingående emballagen. De större bryggerierna, i synnerhet Pripps, dominerar 
Bryggareföreningen där medlemmarna har rösträtt efter ägarandel. När Coca-
Cola lämnade Pripps tappade Pripps sin majoritet i Bryggareföreningen. 
Tidigare hade enligt vissa kritiker många formella beslut varit onödiga eftersom 
Pripps med sin majoritet ”ändå gjorde som de ville”. 

111 Banco bryggerier hade 1998 finansiella problem och Svenska Returglas ville utesluta 
Banco från ett av deras bolag. Det fanns en klausul om att avtal kan sägas upp när företag 
står under ett offentligt ackord, vilket var fallet (vid tidigare tillfällen hade dock styrelsen 
för Svenska Glas röstat för att Banco skulle få stanna kvar trots betalningssvårigheter). 
Banco uppges ha en procent av marknaden, vilket innebär att de måste ha säkerheter 
motsvarande flera miljoner (Rosengren 1998c) Konkurrensverket gav Banco rätt, men 
företaget begärdes ändå i konkurs (Rosengren 1999). 
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Fria Bryggerier112 revitaliseras utifrån en fråga som Bryggareföreningen 
inte kunde driva; att de mindre bryggerier under en viss volym skulle få en 
halverad skatt gentemot de andra bryggerierna enligt utländsk modell. PET-
frågan (se mer längre fram) blev också en viktig symbolfråga. De små 
bryggerierna;  

… kände sig väl överkörda, helt enkelt Och de hade ju ingen makt heller i 
Bryggareföreningen. I Synnerhet inte på den tiden då var det ju, Pripps 
var ju FRUKTANSVÄRT dominerande maktmässigt.” Fria Bryggerier 
har fortsatt att arbeta med sakfrågor som drabbar små bryggerier, mer 
med det dagsaktuella och med en helt annan typ av mötesformer med 
starka debatter. Det visade sig att stora och små bryggerier ibland hade 
olika uppfattningar om vad som var problem och inte problem. […] till 
exempel en sådan sak som en tillsynsavgift eller en tillståndsavgift från en 
myndighet, det är ju fullkomligt ointressant om den är på 10 eller 100 eller 
500 000 för ett stort företag, medan det kan vara väldigt avgörande för ett 
litet. (Erik Hartman, Fria Bryggerier, 1999). 

Bryggareföreningen och Fria Bryggerier har kontakt i frågor vissa frågor, 
främst vid remissvar. En annan sammanslutning är Bryggmästareföreningen, 
vilken håller sina möten i Bryggareföreningens lokaler, men denna förening är 
mer en grupp för umgänge och driver inga politiska frågor.  

Förändringarna i branschen mot mer livaktiga vatten- och läskaktörer, inte 
minst Coca-Cola, samt framväxten av de små bryggerierna leder 2001 till en 
omorganisering av arbetssättet. Stadgarna förändras och tre arbetsutskott 
bildas; ett öl- och alkoholutskott, ett läsk- och vattenutskott och 
Småbryggeriutskottet. I och med att bryggerierna börjat sälja vin blir Vin- och 
spritleverantörernas förening av betydelse.  

Bryggareföreningen var tidigare även en arbetsgivarorganisation. Då 
betalade företagen in pengar som delvis finns kvar. Några av de äldre 
bryggerierna som Pripps, Spendrups, Åbro och Krönleins kan sägas ha rätt till 
dessa. På grund av skatteeffekterna har företagen valt att avsätta avkastningen 
till olika projekt. Det är dessa bryggeriers intresseförening som formellt 
bestämmer över pengarna, även om Bryggareföreningen kan göra en förfrågan 
om finansiering av ett visst projekt. 

Utvecklingen i bryggeribranschen under 1990-talet i 
sammanfattning

I figuren på nästa sida illustreras några av de viktigare strukturella 
förändringarna och trender som karakteriserat 1990-talet.  

112 Tidigare var Fria Bryggerier känt som Malt- och läskedrycksförbundet.  
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Produktion av öl och läsk 
När så branschens historik och struktur har beskrivits ska olika aktiviteter, 

några av de förutsättningar och den interaktion som råder för dessa aktiviteter 
beskrivas. Villkoren för de två aktiviteterna produktion av öl respektive läsk 
och liknande produkter skiljer sig något åt, vilket belyses i det följande. De 
övergripande trenderna vad gäller interaktionen är dock så pass likartad att 
aktiviteterna beskrivs parallellt. Inom produktionen finns samarbeten framför 
allt i form av legoproduktion. Under decenniet förändras inte detta nämnvärt, 
men de olika samarbetsrelationer som existerar bryts ofta, liksom de gjort även 
tidigare. Företagens utveckling mot mer intresse för egna varumärken innebär 
en potentiell konkurrens, liksom behovet av att ibland hitta attraktiva alternativ 
för legoproduktion hos andra eller att hitta attraktiva produkter att 
legotillverka. I processproduktionen har även konkurrenstryck i form av 
rationalisering betydelse.  

Tillverkningsprocess och rationaliseringsvågor 
För att förstå produktionen ska tillverkningsprocessen för öl kort beröras. 

Den har fem moment; mältning, bryggning, jäsning, lagring och tappning. 
Under bryggprocessen tillsätts ölets fyra basingredienser, korn (malt), vatten, 
humle och råfrukt (majs, ris eller socker). Öl som bryggs enligt bayersk 
tradition113, utan råfrukt, kallas helmaltsöl och blir vanligare i Sverige under 
1990-talet även om råfruktsölet dominerar. Helmaltsölen beskrivs som mer 
kostsam än ett volymöl producerat i ett modernt bryggeri.  

Produktionen av läsk, den sorts cider som tillverkas i Sverige, och alkoläsk 
är likartade. Här beskrivs produktionen av läsk mer allmänt. Produktion av läsk 
har färre faser än produktionen av öl. Viktiga ingredienser är socker och vatten 
som kokas till en sockerlag. Till denna tillsätts ett läskedrycksextrakt som 
innehåller syra, aromämnen och smakämnen som saft. Dessa ämnen samt 
sockerlagen bildar en så kallad syrup. Till denna sätts kolsyrat vatten.  

Eftersom vatten är en viktig ingrediens behöver företagen tillgång till en 
bra brunn. Det kan vidare tilläggas att många bryggerier har verksamheter som 
innebär produktion av vatten på flaska och burk. Det kan röra sig om 
mineralvatten, bordsvatten, smaksatta vatten och naturella. Det ställs givetvis 
olika krav på ursprunget till vattnet beroende på dess benämning.  

Priserna på socker påverkar konkurrenskraften och därvid blir tullar och 
liknande avgifter betydelsefulla. Även priserna på den spannmål som ska mältas 

113 Traditionen har sitt ursprung i en lag (Reinheitsgebot) från 1516 och som föreskrev att 
öl endast får bryggas på malt, vatten, humle och jäst. Lagen gäller inte längre enligt ett EG-
beslut 1987 då råfruktsöl numera får säljas och därmed i princip bryggas i Tyskland. 
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är viktiga (se t.ex. SIND 1976:6). Pripps summerar situationen för socker efter 
EU-medlemskapet på följande sätt;  

Resultatförsämringen är nästan helt likvärdig med den kostnadsökning 
som vi drabbats av på råvarusidan genom förändrade jordbruksregleringar 
genom EU-medlemskapet. Framför allt är det sockerpriset som kraftigt 
gått upp. Bara den prisökningen kostar oss ca 80 miljoner per år. (Pripps 
1996: 20) 

De olika delarna i produktionsprocessen ställer olika krav på bryggeriernas 
kapacitet för lagring av öl under tillverkningsprocessen samt för lagring av både 
öl och läsk efter produktionen. Vidare är företagens tapplinjer starkt förbunden 
med olika marknadsval och med konkurrens. Indirekt har valen här blivit allt 
viktigare för företagens flexibilitet i produktionen och konkurrenskraft och på 
marknaden. Antalet emballage i gemensamma retursystem ökar under 1990-
talet och påverkar valet av produktionslinje. Investeringar i produktionslinjer är 
vanliga poster i olika årsredovisningar under 1990-talet. Exempelvis investerar 
Spendrups under 2000 i en ny produktionslinje för PET- (engångsplast) och 
PEN-flaskor.  

1990-talet karakteriseras av strukturplaner och rationaliseringspaket för att 
effektivisera produktionen (och även andra aktiviteter), framför allt inom de 
större företagen. Rationaliseringarna sker ungefär samtidigt och som svar på 
andras åtgärder eftersom förändringar i pris eller andra åtgärder på marknaden 
kräver kostnadsbesparingar, oftast i produktion och distribution. 

Decenniet inleds med Spendrups förvärv av Wårby bryggerier och de 
efterföljande rationaliseringarna. Liknande rationaliseringar sker inom Falcon 
och Pripps. I årsredovisningen för 1991 aviserar till exempel Pripps ett behov 
av att sänka företagets produktionskostnader. Därför läggs bryggerierna i 
Malmö och i Sundsvall ner och produktionen koncentreras till bryggerierna i 
Stockholm och Göteborg. Rationaliseringen medför längre serier i 
produktionen vilket ska leda till kostnadssänkningar. 1993 är det dags igen. 
Motiven är att;  

… pressa ned våra totala kostnader så att våra priser ska kunna vara 
konkurrenskraftiga gentemot europeiska bryggerier. Och vi har lyckats. 
Under 1993 sjönk priserna på öl, vatten och läsk i dagligvaruhandeln till 
en prisnivå helt jämförbar med den i utländska butiker. (Pripps 1994: 16) 

Utvecklingen fortsätter, ofta genom rationaliseringsprogram som sträcker 
sig över flera år. När en rationalisering är genomförd följer snart ett nytt 
program, vilket gäller alla de stora företagen. 

Ökade lönekostnader som överstiger rationaliseringar och prishöjningar 
leder 1996 Spendrups till slutsatsen att expansion i både Sverige och Norge 
krävs för att överleva, men verksamheten i Norge blir för kostsam och avyttras. 
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Rationaliseringarna leder till ett minskat antal produktionsenheter även inom 
Spendrups. I slutet av decenniet menar ledningen att: 

Kostnadsbesparingar och höjda intäkter ledde till 
lönsamhetsförbättringen. Vi samordnade produktionsorganisationerna 
och minskade därigenom kostnaderna. Vi stängde tappningsverksamheten 
i Helsingborg. Inom administrationen åstadkom vi också besparingar 
genom att föra samman tre enheter till ett centralt kontor. Intäkterna 
förbättrades som följd av bättre försäljningsmix, högre volymer och 
stigandepriser. (Spendrups 2000: 2)  

Denna typ av åtgärder vidtas i alla de tre stora företagen, och när antalet 
anläggningar och enheter minskat kvarstår fusioner som enda ytterligare 
rationaliseringsalternativ. För de mindre företagen kan rationaliseringar framför 
allt ske genom ny utrustning, nya tapplinjer med mera. De har inte möjligheten 
att koncentrera verksamheten till endast ett tillverkningsställe.  

Miljöarbete och kvalitetsarbete präglar bryggeribranschen liksom de flesta 
andra branscher under 1990-talet. De stora företagen genomför konventionella 
förändringar för miljöanpassning och några av de mindre företagen satsar på 
miljöprofiler som konkurrensmedel. Bryggareföreningen driver på arbetet men 
främst kopplat till miljöeffekter av transporter.  

Företagen i branschen har olika syn på huruvida miljön ska vara ett 
område för konkurrens. Varken konkurrensen eller samarbetet inom branschen 
är särskilt relaterat till miljöaspekter i produktionen. Det kan bero på att 
“gröna” produkter inte varit någon större försäljningsframgång inom 
bryggeribranschen. Spendrups blir 1992 det första svenska bryggeriet att satsa 
på ett öl (lättöl) framställt på malt som är ekologiskt odlad (Nilmander 1992). 
Det första kravmärkta ölet, Eko, utvecklas däremot av Åbro 1995 (Persson 
1995). Produkterna blir emellertid inte varit långvariga. Flera av de mindre 
bryggerierna, såsom Backafalls och Zeunerts, satsar på miljömedvetenhet, 
Backafalls har parollen ”Sveriges miljövänligaste bryggeri”. Dessa budskap når 
inte någon större framgång på marknaden. 

Miljöarbete och kvalitetsarbete präglar ändå branschen. 1993 börjar ISO-
arbetet inom Pripps och 1995 blir Pripps första svenska bryggeri att nå ISO 
9000 certifiering. 1999 beslutar dock ledningen på Spendrups att avstå 
certifiering enligt ISO 14001 med motiveringen att ” Företagets miljömål är 
betydligt högre satta än vad ISO-standarden kräver. Miljöarbete är förankrat i 
hela organisationen genom utbildningar, förslagsverksamhet och olika 
förbättringsprojekt.” (Spendrups 2000: 24) Utbildning av medarbetarna har 
fokuserats liksom ekologiskt hållbarhet och långsiktig lönsamhet i 
verksamheten.” (Spendrups 2001: 38) Detta kan ses som ett uttryck för att 
dessa standarder inte blivit lika viktiga för branschen som förväntat.  
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Kapacitetsutnyttjande genom licenstillverkning och legoproduktion  
Ett sätt att under kortare eller längre perioder fylla ut produktionen och 

även bidra till en god lönsamhet, är att tillverka produkter på licens eller att ha 
legoproduktion. Denna typ av produktion har periodvis betytt mycket för flera 
av företagen i branschen.  

1986 konstaterade SPK (1986:8) att ungefär 40 % av 
läskedryckskonsumtionen utgjordes av licenstillverkade produkter, jämfört med 
10 procent för maltdrycker. Licenstillverkning hade då ökat i omfattning, 
mycket beroende på att det har vissa fördelar för både licensgivare och 
licenstagare. De förstnämnda kan snabbt och utan investeringskostnader 
lansera sitt märke på en ny marknad, med tillgång till en inarbetad 
säljorganisation, och samtidigt undvika tullar och andra handelshinder. 
Licenstagaren utökar sitt sortiment och kan utnyttja eventuell överkapacitet. 
Pripps licenstillverkar sedan länge bland annat Tuborg och Coca-Cola 
Companys läskedrycker. Falcon har tillverkat Carlsberg och Seven-Up, 
Spendrups Pepsi och Löwenbräu. (Det var licenstillverkning av Löwenbräu 
som gång grundade för Spendrups tillväxt på 1970-talet.) Spendrups har vid 
1990-talets början tillverkning av Pepsi till den privata handeln, för 
kooperationen svarar Wårby för licensen.  

För Pripps är licensläsken viktig, under 1990-talets inledande år utgör den 
nästan en tredjedel av produktionen. Uppbrottet mellan Pripps och Coca-Cola 
1995-1997 leder emellertid till vändningar i de tre stora företagens 
samarbetsstrategier på området. Coca-Cola etablerar egen produktion och 
satsar på en kraftigt ökad volym i Sverige. Coca-Cola bygger 1999 ut sin fabrik 
med 13 000 kvadratmeter (”Coca-Cola bygger ut” 1999). Pripps söker dels 
ersättningar för produktionsbortfallet, och ändrar dels strategi. Pripps betonar 
nu allt mer att samarbete kring internationella varumärken inte är någon 
huvudstrategi;

Våra egna varumärken ska kompletteras med internationella 
licensvarumärken endast i sådana delar där en internationell partner kan 
tillföra oss ett väsentligt mervärde på många plan i bolaget. Ett sådant 
samarbete måste vara mycket långsiktigt och bygga på ömsesidig respekt 
mellan två parter som betraktar varandra som likar. Våra nyligen 
etablerade partnerskap med PepsiCo och Guinness är två bra exempel på 
sådant. (Pripps 2000: 5) 

Eftersom Pripps alltså inleder samarbete med Pepsi är det på sikt 
Spendrups som riskerar överkapacitet i produktionen när samarbetet med Pepsi 
avslutas 2001. Spendrups betonar därför en närmast motsatt strategi i 
jämförelse med Pripps och öppnar i sin årsredovisning för 1999 både för 
samarbete med ”internationella varumärkesföretag” och för produktion av 
handelns ”egna varumärken i våra anläggningar” (Spendrups 2000: 3) för att 

Print & Media



213

”kunna hävda sig som prioriterad dryckesleverantör” även efter det brutna 
samarbetet med Pepsi.  

Licenstillverkning är viktig även för de mindre bryggerierna. Till exempel 
kan bryggerier som har överkapacitet aktivt söka produkter som de kan 
producera för andra bryggeriers räkning. Vid produktion av nya produkter eller 
nya produktområden kan företag med kapacitetsbrist söka legotillverkning hos 
någon annan istället för att öka den egna kapaciteten genom nyinvesteringar. 
Relationerna är ofta problematiska på längre sikt. Fors bryggeri startar 1995 ett 
eget ölbryggeri, men fram till dess är Fors under några år delägare i Zeunerts. 
Fors tillverkar läskedrycker och Zeunerts brygger öl på licens från Fors. När 
Fors startar egen ölproduktion säljer man aktierna i Zeunerts då det är svårt att 
vara delägare i en konkurrent. Representanter från Zeunerts menar att 
företagen har oförenliga mål; båda vill öka volymen. Ett annat exempel gäller 
Åre bryggeri som 1992 planerar ett minibryggeri, men socialstyrelsen säger nej. 
Detta medför att Årebryggeriets Hummel Original under några år tillverkas på 
licens av sex olika aktörer. Först ut är Spendrups 1992 och via olika partners 
hamnar produktionen hos Jämtlands bryggeri. Under 1998 flyttas produktionen 
från Jämtlands bryggeri till Sofiero. Orsaken uppges från Åres sida vara att 
marknadsvolymen gått ner med 54 procent som en följd av kapacitetsbrist hos 
Jämtlands bryggeri. Där menar man å sin sida att orsaken står att finna i Åres 
marknadsföring (Ericsson 1998). 

Hellefors och Trensum är båda bryggerier med en stor del legoproduktion 
av läsk. Legoproduktion omfattar både andra bryggerier, exempelvis har Åbro 
en period produktion hos Hellefors, och privata varumärken till handeln. 
Relationen till handeln är ofta tvetydig eftersom aktörerna, i synnerhet de stora 
företagen, främst vill producera egna varumärken till premiumpriser. Detta 
öppnar för företag som Hellefors och Trensum. Spendrups markering av ett 
intresse för legoproduktion bör alltså ses i skenet av överkapacitet och fortsatt 
hård konkurrens på marknaden.  

Produktutveckling
Produktutveckling är en aktivitet där bryggerier konkurrerar med mindre 

traditionella bryggeriföretag och med livsmedelsföretag såsom mejerier. 
Produktutvecklingen kan sägas bestå av fler aktiviteter än produktionen, 
eftersom villkoren skiljer sig mellan aktiviteterna. Aktiviteterna är utveckling av 
öl, cider, läsk & stilldrinks, vatten och tre typer av emballageutveckling.  

Produktutveckling –öl, cider, läsk och vatten 
Produktutvecklingen med avseende på drycker tar främst formen av 

produktförbättring och lansering av redan existerande produkter på ett nytt 
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sätt. Utvecklingen av öl beskrivs ofta som enkel i betydelsen att det inte rör sig 
om grundforskning och att ingredienserna är relativt grundläggande. På 
ölområdet sker få innovationer vad gäller innehåll. Det rör sig snarast om att 
skapa varianter, kanske utveckla färsköl, förbättra smaken på det starka 
starkölet och så vidare. Särskilt vid mitten av decenniet utvecklas och lanseras 
väldigt många olika sorters öl när dels starkare öl tillåts efter EU-
medlemskapet, dels trenden går mot mångfald och kvalitetsprodukter. 
Utvecklingen framstår som något motsägelsefull; en del anser att hög 
alkoholhalt inte ger den bästa produkten.  

Samtidigt finns inslag av hantverk i ölbryggning som gör att det rör sig om 
komplicerade kemiska processer. Utvecklingen sker genom att bryggmästare 
eller produktionsansvariga testar olika idéer samt genom att marknadsansvariga 
hittar nya idéer. Dessutom uppkommer under 1990-talet nya inslag i och med 
ekologisk produktion korn (malt). Viss utveckling (främst hos leverantörer) 
syftar till att förbättra även övriga råvaror. Även försök att odla humle för 
kommersiellt bruk i Sverige förekommer.  

De mindre företagen har lättare att experimentera och göra olika försök i 
sin produktion. Vid en intervju på Jämtlands bryggeri menar den 
produktionsansvarige att det vid produktion i ett mindre företag går an om det 
varierar mellan brygderna för samma ölsort, smaken och kvaliteten är 
huvudsaken. Det ger även mer utrymme för produktanpassning. Däremot är 
det viktigare med jämnheten för de stora bryggerierna med massproduktion. 
Spendrups framhåller också i en årsredovisning att bryggeriet i Visby med sin 
begränsade kapacitet ses som lämplig för produktutveckling.  

Förutom öl utvecklar bryggerierna även andra alkoholhaltiga drycker. En 
typ av produkt som utvecklas under 1990-talets första hälft är den så kallade 
alkoläsken som i produktionen och utvecklingen påminner om den vanliga 
läsken. Ungefär samtidigt som alkoläsken utvecklas starkcider, egentligen en 
läskprodukt men med alkoholinnehåll motsvarande folköl samt starköl. 
Inledningsvis är de olika smakerna i sortimentet för cider förhållandevis 
traditionella (äpple, päron), men nya smakvarianter utvecklas snabbt.  

Produktutvecklingen sker givetvis i konkurrens mellan företagen, men där 
de ofta imiterar varandra och tar fram likartade produktvarianter. Samtidigt 
finns under hela decenniet ett informellt och slumpartat samarbete mellan 
företag där olika bryggmästare ibland utvecklar öl åt flera olika företag baserat 
på tidigare relationer. 

Utvecklingen inom läsk påminner om utvecklingen av öl i att det sällan rör 
sig om innovationer utan främst om olika varianter av existerande smaker och 
idéer. Antalet produkter och smaker varierar; läskvarianterna ökar åter under 
1990-talet efter en nedgång under 1970- och 1980-talen. Fortfarande rör det sig 
inte om avancerad utveckling utan om smaksättning och produktförbättring. 
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Olika typer av lightprodukter är viktiga i början av decenniet, medan företagen 
senare fokuserar mer på alternativa benämningar och produkter som Pepsi Max 
och Tab-Extra för sockerfria, men mer smakrika produkter. Ett ökat antal 
mindre företag som satsar på läsk bidrar till utveckling av både klassiska 
läsksorter och nya produkter.  

Mot slutet av 1990-talet talas det om mer avancerad produktutveckling 
och forskningsinnehållet i aktiviteten förväntas öka eftersom Functional Foods 
håller på att bli ett intressant område för branschen. Det är ett områden där 
konkurrensen kommer från mejerier och andra livsmedelsföretag vilket kan 
innebära att branschgränser överskrids.  

Nära relaterat till läsk är stilldrinks, ett område där utvecklingen går snabbt 
under andra delen av 1990-talet. Traditionella stilldrinkar som Festis lanseras 
nu i en rad olika smaker efter att under en längre period endast ha sålts som 
tetrapak. Både Festis och Mer (sedermera ägt av Coca-Cola) lanseras på nya 
emballage. Olika fruktdrycker lanseras även av de mindre bryggerierna. 
Exempelvis utvecklar Zeunerts en dryck baserad på lingon men den tilltänkta 
tillverkningsprocessen och hanteringen av lingonen blir för dyr. Även när det 
inte rör sig om teknologiskt avancerade produkter kan det alltså finnas 
komplikationer i utvecklingsprocessen.  

Utvecklingen av cider påminner mycket om utvecklingen av läsk med 
avseende på hur aktiviteten genomförs. Trots detta framträder 
produktutveckling av cider (och av den relaterade produkten alkoläsk) som en 
annan aktivitet än produktutveckling av läsk eftersom produkten allt mer lyfts 
fram som en särskild kategori av företagen under decenniet. För utvecklingen 
av cider gäller det att få fram en god blandning som ger en bra smak. Även för 
denna aktivitet förekommer det att vissa bryggarmästare sätter samman recept 
för mer än ett företag. 

I början av decenniet är det ett mer begränsat antal företag som är 
inblandade i utveckling och produktion av cider. Cider säljs framför allt som 
måltidsdryck med mycket låg alkoholhalt. Starkare cider importeras 
huvudsakligen och säljs via Systembolaget. Försäljningen ligger på en låg nivå. 
När några företag utvecklar en svensk variant av starkare cider motsvarande 
klass II och klass III öl i styrka exploderar sortimentet. Denna cider kan liknas 
vid alkoläsk (en produkt som för övrigt lanseras ungefär samtidigt) och är alltså 
en alkoholstarkare variant av den cider som varit vanlig som måltidsdryck. Både 
cider och alkoläsk får omfattande kritik för att locka ungdomar att dricka. Mest 
omfattande är dock kritiken mot alkoläsken. För cider gäller en annan 
kontrovers huruvida produkten verkligen ska få kallas cider, eftersom det inte 
rör sig om en fermenterad cider enligt internationella förebilder. Inledningsvis 
är smakerna traditionella, päroncider och äppelcider dominerar, och några 
ytterligare varianter finns. Med tiden ökar antalet tillverkare, produkter och 
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smakvarianter markant vad gäller cider, medan alkoläskens popularitet minskar. 
Först mot slutet av decenniet börjar dock även de större företagen att intressera 
sig för utveckling och produktion av cider. Samtidigt sker en viss stabilisering i 
utvecklingen.  

Det är tveksamt huruvida utveckling av vattendrycker är en egen aktivitet 
eller en variant av produktutveckling av läsk och stilldrinks. Det är också 
exempel på en aktivitet som finns i utkanten av bryggeribranschen och som 
länkar samman bryggerier med andra branscher, varför det kan vara av intresse 
att lyfta fram aktiviteten. Marknaden för vatten ökar markant under 1990-talet. 
Antalet mineralvatten och liknande som säljs på den svenska marknaden ökar, 
men dessutom uppkommer nya varianter såsom smaksatta vatten. Liksom med 
de övriga produkterna är det viktiga att få idéerna och omsätta dessa, det rör sig 
inte om komplicerade utvecklingsarbeten. De smaksatta vattnen innebär också 
att gränserna mellan segmenten stilldrinks och vatten, samt vatten och läsk blir 
suddigare. Den ökade produktionen och utvecklingen av olika typer av vatten 
är till viss del kontroversiell. Utifrån miljöhänsyn ifrågasätts huruvida det är 
rimligt att distribuera så stora mängder vatten över landet, ibland även mellan 
länder när det gäller importerade produkter. Prisnivån ifrågasätts och 
kontrasteras med kostnaden för det drickbara kranvattnet. Likaså ifrågasätts 
priset i relation till vattnets ursprung för vissa produkter.  

Emballageutveckling
Det andra benet i produktvecklingen är emballageutveckling och den 1 juli 

1977 beskrivs av Bryggeritidningen som en möjlig startpunkt för hur 
medvetenheten om förpackningar började. Mellanölets avskaffande tvingade 
bryggerierna att hitta nya vägar (Startskottet 1990). En strategi var 
emballageutveckling. Denna utveckling är nära kopplad till de 
branschgemensamma distributions- och retursystemen, eller 
emballagesystemen. Systemen spänner framför allt över tre områden, 
emballageutveckling, retur av emballage samt distribution av drycker. 
Konkurrensen i form av emballageutveckling ökar under perioden och det 
finns ett fortsatt konkurrenstryck i distributionen. Formerna för samarbete på 
området utökas i takt med systemen under hela 1990-talet, men det är inte 
djupa samarbeten i och med att systemen koordineras och utvecklas utanför 
företagen. Systemens funktion och bakgrund beskrivs innan själva 
emballageutvecklingen diskuteras i form av tre aktiviteter; utveckling av 
glasflaskor, plastflaskor samt burkar.  
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Gemensamma förpackningssystem för ökad effektivitet 

Behovet av ett gemensamt förpackningssystem för öl var ett av skälen till 
bildandet av Svenska Bryggareföreningen 1885 (Sandwall 1935). Det är i 
grunden samma 33-centilitersflaska som används idag, om än modifierad över 
tiden (se t.ex. Nordenfeldt 1960). Det samma gäller backen för transporter av 
flaskan. Det har därutöver funnits olika typer av flaskor. Runt 1900 
uppskattades att antalet flaskor varit ett 40-tal (Nordenfeldt 1960), vilket 
minskade med åren. Innan starkölets frisläppande 1955 såldes alla öl- och 
läskedrycker i returglas, men då introducerades burken som förpackning (SIND 
1976:6). Därefter följde olika engångsflaskor i glas (för öl 1959 och för läsk 
1961). På 1980-talet lanserades PET-flaskan.  

Förekomsten av gemensamma emballagesystem innebär ett omfattande 
samarbete i betydelsen att i princip alla företag deltar i minst ett system. Alla 
förpackningsbolag ägs gemensamt av användarna och förpackningarna 
cirkulerar mellan dem. Bryggerierna använder de befintliga distributions- och 
retursystemen och betalar för att vara med via olika bolag beroende på vilket 
emballage de använder. Det finns ett bolag för 33 cl glasflaskor, ett för 50 cl 
glasflaskor samt Returpack, som är indelat i en del för aluminiumburkar och en 
del för PET-flaskor. Konkurrensverket meddelar i flera omgångar under 1990-
talet att de inte kommer att ingripa mot denna typ av samarbete, eftersom det 
finns övervägande fördelar med systemet. Till exempel behöver inte ett litet 
bryggeri utveckla ett eget förpackningssystem. Därtill kommer miljömässiga 
fördelar (se mer nedan).  

Om alla använder samma flaska är det möjligt att dela på ansvaret för 
returglasen. När ett företag levererar sina produkter till en butik eller restaurang 
tar de även tillbaka tomglasen men utan att skilja ut de tomglas som tidigare 
tappats med det egna bryggeriet. Detta underlättar både för kunderna och för 
bryggerierna. För att en flaska ska få ingå i ett retursystem måste den vara 
godkänd av Bryggareföreningen. Orsaken är att om en flaska inte håller måttet, 
så kan det drabba någon annan än den som tagit in flaskan eftersom flaskorna 
cirkulerar i systemet114.

114 Ett exempel på hur fel i en del av retursystemet kan drabba andra delar utgörs av det 
produktionsstopp för ciderflaskor på 50 cl som utfärdades 1997 sedan några ciderflaskor 
exploderat. Det företag som främst drabbades av stoppet var Kopparbergs, och då det var 
deras flaskor som först exploderade. Därefter drabbades även andra bryggerier, varvid 
försäljningen av all cider på flaska stoppades. Förklaringen ligger dock i retursystemet, där 
krokar som används i backhanteringen av de flesta bryggerier, men ironiskt nog inte av 
Kopparbergs, kan skada flaskorna om man inte byter krok när man hanterar 50 cl 
respektive 33 cl. Detta utgör inget problem så länge flaskan inte utsätts för ett slag mycket 
nära skadan. Exemplet visar att det som sker i en del av systemet kan påverka alla företag.  
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Intresset för nya emballage innebär att det finns potentiella spänningar 
mellan önskan om att skapa konkurrenskraft och att upprätthålla samarbetet 
inom ramen för Bryggareföreningen. Ett bryggeri kan i sin försäljning använda 
vilken typ av glasflaska som helst, men endast som engångsflaska eller så måste 
man ha ett eget retursystem. Det senare har till exempel Zeunerts och 
Thimsfors provat, och det kan vara svårt att upprätthålla. Coca-Cola och Pepsi 
har dock framgångsrikt haft särskilda backsystem för sina små glasflaskor. 
Plastflaskor måste ingå i ett godkänt retursystem för att få cirkuleras. Systemen 
har en stark ställning;  

Det finns i Sverige en oerhört gammal tradition av att göra något 
gemensamt och där Bryggareföreningen har den givna rollen. …  Man 
tar upp ärenden eller projekten i Bryggareföreningens styrelse, sen så gås 
det igenom där och sen är det ganska mycket jobb innan man kommer 
fram till att det här ska man göra, men i slutändan ska alla vara eniga om 
att det här ska vara det bästa. (Sven Romander, Bryggareföreningen, 1998) 

Tidvis uppkommer nya emballage, men de inkorporeras ofta i de 
existerande systemen eftersom det är dyrt att stå utanför dessa. I denna 
bemärkelse är systemen konserverande;  

Ja, de fungerar ju så att säga konserverande eftersom den allra mesta 
volymen går i något av de här retursystemen som finns. Och det gör det 
att det blir mycket kostsamt att hitta på lösningar som inte passar in i 
retursystemet. Och som Zeunerts fick erfara då de ville hitta på en ny 
sorts multilagerflaska där. Den lösning som de tyckte var lokalt gångbar, 
den accepterade inte regeringen då. Lagstiftningen säger att så får man 
inte göra. I vart fall inte utan extra kostnad. Man får göra så men det 
kostar mycket extra och då blir det ju konserverande. (Staffan Bremander, 
Falcon, 1999)

Liknande uppfattningar förs fram av andra aktörer och problematiken är 
också närvarande i en studie av bryggeribranschen som Konkurrensverket 
genomför 1992 (Konkurrensverket 1992). I sammanfattningen konstateras den 
centrala betydelse som retursystemen och direktdistributionen har;  

Intimt förknippade med distribution och försäljning är de retursystem 
som används. Retursystemen kräver bl.a. organisering, avtal om hur 
returerna skall omhändertas och ersättningssystem för detta. Allmänt sett 
riskerar retursystemen att ge negativa effekter på konkurrensen, i 
synnerhet gäller detta återfyllnadssystemen. […] Låsning till ett visst 
system förhindrar effektivt en produktutveckling i riktning mot mer miljö- 
och konsumentanpassade förpackningssystem. (Konkurrensverket 1992: 
5)

De flesta bryggerier använder de gemensamma systemen, men dessa ger 
små möjligheter för mindre bryggerier att konkurrera, särskilt som det är svårt 
för dessa att konkurrera med priset eller att skapa starka varumärken. Systemet 
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ger heller inte utrymme för utveckling; det är svårt att sköta egen distribution 
utanför systemet. Detta hämmar möjligheterna till innovativa emballage. Det 
finns ett behov att passa in i retursystemen, av kostnadsskäl och praktiska skäl. 
Därför begränsas experimentlustan hos bryggerierna. Ett annat problem i den 
potentiella utvecklingen av emballage åt ett litet bryggeri är att råvarorna ibland 
kan vara låsta eller starkt kopplade till vissa projekt. Kostnaden för utveckling 
är därtill stor. 

Bryggareföreningen har en given roll i att handskas med förändringar kring 
och utveckling av emballage. Det är mycket arbete innan ett beslut kan fattas 
om vad som ska göras, men avsikten är att alla slutligen ska vara eniga om vad 
det är som är det bästa. Det kommer hela tiden nya influenser från omvärlden 
vad gäller förpackningar och bland annat retursystem och PET-flaskan har 
kommit den vägen. Kopplingar finns både till vad som händer på marknaden 
och i konkurrenssituationen gentemot andra länder.  

När bryggerierna via Bryggareföreningen beslutar om en ny förpackning115

formuleras specifikationer i olika projektgrupper med representanter från 
bryggerierna. Oftast är det de tekniskt ansvariga som sitter med i dessa grupper, 
men marknadspersonal kan tillfrågas vad gäller mer estetiska aspekter. Dessa 
grupper arbetar med frågorna varefter man går ut med en offert förfrågan och 
väljer en eller ett par leverantörer. Även om marknaden är koncentrerad på 
tillverkningssidan vill man helst ha mer än en leverantör. 

Handeln och andra kunder ställer sig vanligen avvisande till införandet av 
nya emballage eftersom emballagen tar stort lagerutrymme. Även hanteringen 
är tidskrävande. Mot handeln höjs därför ersättningen för PET- samt 
burkhantering under hösten 1998 efter en överenskommelse mellan handeln 
och Returpack. Ersättningen beror på flasktyp/storlek samt hur flaskan tagits 
emot i butiken (automaträknad eller ej) och varierar då mellan 45 och 60 öre. 
(Rosengren 1998b)  

Glasflaskor - system under omvandling 

De två bolag som finns för hanteringen av glasflaskor (33 cl och 50 cl) 
sorterar båda under Bryggareföreningen som äger närmare 50 % i respektive 
bolag. På grund av ägarfördelningen och att Bryggareföreningen också ägs av 
medlemmar blir bryggerierna dubbelt representerade i bolagen, vilket innebär 
att några bryggerier har en indirekt majoritet.  

115 Vad gäller korkar är det upp till varje bryggeri att bestämma hur man vill gå tillväga 
eftersom det inte sätts i retur och endast drabbar det säljande bryggeriet. På detta område 
finns inga standardiseringsförsök på branschnivå, men väl har försök funnit på 
Europabasis, vilket emellertid inte genomförts. 
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När 1990-talet inleds har 33 cl glaset nyligen vidareutvecklats. Projektet 
innebar lättare flaskor och den röda backen med plats för 20 flaskor och med 
särskilda fack ersatte den gamla med plats för 25 flaskor. Satsningen var 
kostsam; 300 miljoner kronor.  

I början av 90-talet blir det populärt bland ungdomar och krögare att 
använda flaskan att dricka ur istället för sejdlar. Det ökar intresset för 50 cl glas. 
1992-1993 startar Spendrups, Åbro och Zeunerts egna system för distribution 
av öl i dessa glas. Även Falcon börjar tidigt med 50 cl glasflaskan. Det finns då 
ingen tillgänglig flaska förutom den tyska euroflaskan och det är endast 
Zeunerts116 som använder euroflaskan som returglas och för lättöl, de andra 
har den som engångsglas. Konkurrensverket (1992:21) framhåller att de mindre 
bryggerierna tenderar att använda mer glas än burkar i jämförelse med de större 
bryggerierna och att engångsglasen är en femtedel av de små bryggeriernas 
produktion, mot endast två procent för de större.  

Först riktar sig bryggerierna mot restauranger med 50 cl glas, men sedan 
även mot systembolagsbutiker och livsmedelshandeln. En orsak till att använda 
euroflaskan mot livsmedelshandeln är att 33 cl glaset ses som prisförstört ute i 
butik. Vid tidpunkten säljs ofta drycker i 33 cl glas för mindre än 
tillverkningskostnaden, som en följd av intensiv konkurrens mellan butiker, där 
backar med 33 cl öl/läsk används som lockvara. Beslutet hos Zeunerts att 
införa en 0,5 liters flaska motiveras även av att det är bättre för kvalitet med öl i 
flaska än i burk.  

Pripps utvecklar också ett eget system och en egen flaska, det så kallade 
PLM-glaset117, men riktar sig till Systembolaget. Vid denna tidpunkt börjar 
Bryggareföreningen frukta att de gemensamma systemen ska slås sönder. 
Under 1993/94 beslutar man om ett branschgemensamt glas mot 
systembolaget på starköl, vilket blir Pripps PLM-glas. Från den 1 april 1997 
släpps PLM-glaset även på butik, vilket påverkar de system som byggts upp 
parallellt. (De stora företagen på marknaden går emellertid inte ut rikstäckande 
med detta system förrän under 1997). Exempelvis är Zeunerts som inte hade 
någon burklinje beroende av sin kanal till dagligvaruhandeln för distributionen 
av öl, men handeln börjar ställa krav på ett gemensamt system, varför Zeunerts 
måste skrota sina euroflaskor. Därmed förloras de pengar man investerat i 
dessa flaskor, samtidigt som kostnaden för att köpa in nya PLM-glas 
tillkommer. Detta visar hur samarbetet kring returflaskor genom att skapa 

116 Enligt uppgifter från Zeunerts. 
117 Glasflaskor tillverkas av PLM i Limmared, det enda svenska glasbruket med denna 
verksamhetsinriktning. I övrigt importeras glas från Österrike via LG Fredriksson, ett 
handelsbolag i Malmö. Därutöver finns även Moss i Norge som ägs av PLM.  
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allmänt accepterade emballage kan gynna de mindre företag som ansluter sig, 
men samtidigt begränsar möjligheterna att konkurrera genom nya emballage.  

Under senare delen av 1990-talet finns idéer om att utveckla 33 cl flaskan, 
eftersom den tappar mark relativt andra emballage. Olika uppfattningar om 
varför projektet inte gått vidare framförs. Några hävdar att det är för kostsamt, 
andra att inget intresse funnits hos någon eller några av de stora aktörerna. 
Slutsatsen från Bryggareföreningen blir följande:  

Efter omfattande och grundligt arbete där även branschens olika 
leverantörer av förpackningar bidrog med idéer, kunskap och olika 
modeller, kunde en slutrapport presenteras i mitten av augusti. Branschen 
kunde då konstatera att de ekonomiska förutsättningarna för en så stor 
investering och förändring inte förelåg. Dessvärre kunde konstateras att 
ekonomin för systemet var så dålig att om inte drastiska åtgärder vidtogs 
för att säkerställa nuvarande system, och framför allt 33 cl systemet i röd 
back, så äventyrades systemen på lång sikt. I september startades 
diskussioner med handeln för att säkerställa systemens framtid. Dessa har 
framgångsrikt avslutats under början av 1999. (Svenska 
Bryggareföreningen 1999: 12) 

Plastflaskornas frammarsch

Under 1990-talet blir PET-flaskan en mycket viktig del av de 
gemensamma retursystemen. Bryggareföreningen och de flesta bryggerierna 
menar att plast är mer miljövänligt än glas eftersom vikten minskar, etcetera. 
Från Naturvårdsverket kommer emellertid kritik mot PET-systemet; vill man 
vara helt miljövänlig är glasflaskor bättre. Tyngden vid transporter ser man 
enbart som ett problem kopplat till att det bara finns ett fåtal bryggerier (”En 
idé som” 1995). Uppfattningarna varierar och debatten förs av och till mellan 
olika intressenter.  

Utvecklingen av systemet, eller snarare systemen eftersom det rör sig om 
två huvudsakliga typer av PET-flaskor, är också nära förknippad med 
samarbets- och konkurrensförhållandena i branschen. Under första halvan av 
decenniet kämpar stora och mindre bryggerier om vilken form av retursystem 
som ska skapas. Detta resulterar i två parallella system som branschen 
samarbetar om. Detta innebär att även mindre bryggerier till rimlig kostnad kan 
konkurrera med de större bryggerierna på dessa emballage. Framför allt är det 
dock i lågprissegmentet som den konkurrensen finns.  

Bakgrunden till systemet är ett beslut som bryggerinäringen fattar 1987 om 
att bygga upp ett retursystem för PET-flaskor, modellerat efter det system som 
redan fanns för aluminiumburkar. PET vinner snabbt marknadsandelar och 
1998 uppges att 100 av totalt 400 miljoner liter såld läsk i Sverige säljs i PET. 
En fördel ur handelns perspektiv samt för distributionen är vikten. En PET-
flaska på 1,5 liter väger ungefär en femtedel av en tom 33 cl flaska i glas 
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(Hagstad 1988). Startskottet för återvinningssystemet för PET är egentligen när 
Pepsi meddelar att man i Holland ska lansera med en återfyllbar flaska. Beslutet 
väcker uppmärksamhet både hos konkurrenten Coca-Cola samt på 
regeringsnivå i Sverige. För Bryggareföreningen blir det inledningen på 
utvecklingen i samarbete med bland annat PLM (Sjöqvist 1990). Enligt 
Bryggareföreningen visar försök att en PET-flaska som återfylls är att föredra, 
men man anser att systemet fortsatt bör utvecklas. 

Så sent som på våren 1989 kungjorde regeringen att det aldrig kunde bli 
tal om ett system med återvinning av PET-flaskor, vilket vi ville införa 
med början 1990. Vi ställdes istället inför det miljömässigt bättre men 
tekniskt inte fullgånga systemet med återfyllbara flaskor. Att utveckla en 
svensk standardflaska blev därför ett arbete som drevs parallellt med att 
tekniken för sådana system mognade. (Svenska Bryggareföreningen 
1991:1)

Trots kravet på snabb utveckling framhåller Bryggareföreningen att 
systemet innebar ett försprång vad gäller miljöhänsyn och resursutnyttjande 
och att samarbete var avgörande.  

Medlemsföretagen i Bryggareföreningen har visat prov på lojalitet, trots 
att det nya systemet inte är möjligt att använda helt i egen regi för alla 
företag utan kräver solidaritet mellan alla företag samtidigt som 
konkurrensen skall frodas. 105 år av erfarenhet att hantera ett gemensamt 
retursystem för 33 cl glasflaskor ger oss alla råg i ryggen när vi sommaren 
1991 inför ett liknande system för PET-flaskor! (Svenska 
Bryggareföreningen 1991:1) 

Förhandlingarna med regeringen resulterar i att den så kallade PET-lagen 
(SFS 1991:336) träder i kraft den 1 juli 1991. Inledningsvis beskrivs arbetet 
främst i positiva ordalag, till exempel pekas bryggerierna ut som ett politiskt 
föredöme av en statssekreterare på miljödepartementet (”Bryggerierna ett 
politiskt”, 1991) Emellertid konstaterar Statens Pris- och Kartellnämnd att 
lagen innebär snedvridning av konkurrensen mellan bryggerierna. Lagen 
innebär att försäljning av konsumtionsfärdig dryck på PET-flaskor endast tillåts 
om de ingår i ett godkänt retursystem baserat på pant, som i det här fallet 
administreras och finansieras av Bryggareföreningen. Ett hanteringstillstånd 
från Statens jordbruksverk krävs för att använda emballagen. Detta system 
förutsätter emellertid en återfyllningsbar PET-flaska, vilket i sin tur bygger på 
tillgång till ett diskeri. Diskningen koncentreras till 4 anläggningar, ägda av 
Pripps, Falcon och Spendrups. SPK och NO varnar för systemet och menar att 
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detta får negativa effekter på konkurrensen eftersom mindre bryggerier har 
merkostnader för att transportera sina flaskor till diskerierna. (SPK 1991)118

PET-lagen innebär en möjlighet att söka dispens från tillstånden för 
engångs-PET, vilket Bryggareföreningen ansöker om för alla medlemmar. 
(”Alla klarar inte”, 1991) Bryggareföreningen beslutar så småningom att införa 
en avgift på engångsflaskorna, vilket leder till ytterligare protester från SPK 
(1991), då man anser att detta gynnar de stora bryggerierna. 

Åbro är ett av de bryggerier som kan sägas ha rimlig möjlighet att investera 
i ett diskeri. Man väljer emellertid att avvakta en investering i den nya 
returflaskan. Istället överväger Åbros ledning att köpa diskade flaskor från ett 
annat bryggeri eller att låta ett annat bryggeri tappa dessa drycker. Efter hand 
riktas allt mer kritik mot PET-lagen av de orsaker som SPK och NO 
uppmärksammat. Dessutom anses systemet vara ett potentiellt handelshinder 
vid ett EG-medlemskap. Även handeln instämmer i kritiken (Svenska 
Bryggareföreningen 1993). Diskussionerna inom branschen är infekterade, det 
blir tydligt även vid intervjuer hösten 1999. Erik Hartman på Fria Bryggerierna 
menar att det uppstod en väldig upprördhet inom de mindre bryggerierna, som 
då fick en fråga att samlas kring. Det var dels läskedrycksfabrikerna och dels 
mellanstora företag som Åbro, Krönleins, Herrljunga och Stockmos. 
Uppfattningen var att ” det här slog helt undan fötterna på dem” och ”beredde 
marken” för Pripps och Spendrups. I synnerhet är det Pripps som anklagas för 
att vilja stoppa konkurrerande system;  

De stora bryggerierna, de tittar ju framför allt på hur de ska kunna stoppa, 
vissa av dem gör det i alla fall, […] andra system på marknaden. Vi har ju 
haft Pripps som har agerat några gånger. Bland annat så stoppade de 
framväxandet av återvinnings-PET när de hade satsat på diskbar PET. 
Det bildades då ett speciellt återvinningsbolag för den här PET-flaskan 
och man tänkte sig att det skulle finnas återvinningsstationer på de större 
butikerna och sen skulle materialet direkt gå återvinnings-PET bolaget. 
Bryggerierna skulle inte syssla med sophanteringen från butik av de här 
flaskorna. Och det var alla mindre bryggerier som hade gått in i det här 
bolaget. Då gick Pripps ut och sålde återvinnings-PET-flaskan utan att 
betala någon miljöavgift till det här återvinningsbolaget och av någon 
mycket märklig anledning fick man dispens från regeringen att göra detta, 
och man sänkte hela återvinningsbolagets ekonomi. Och det slutade med 
att det var Pripps som tog makten i bolaget och lade in det i Returpack. 
(Carl Krönlein, Krönleins, 1999)  

De olika turerna leder till att regeringen i slutet av 1992 offentliggör ett 
förslag att ändra lagen så att även återvinning av materialet i flaskor för 

118 Nya återanvändningsbara PET-flaskor kräver att rengöringssystemet inte bara diskar 
flaskorna, men också att den kan känna av om flaskan använts på ett sätt som gjort den 
olämpligt för vidare användning. 
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engångs-PET accepteras. I avvaktan på riksdagens beslut beviljas fortsatta 
dispenser för engångs-PET till mitten av 1993. Företag som vill fortsätta med 
engångs-PET därefter åläggs enligt lagförslaget långtgående krav på att bygga 
upp ett återtagningssystem. Engångsflaskorna blir emellertid kvar och den 1 
mars 1994 träder ett nytt system i kraft med återvinningsflaskor i PET. Detta 
baseras på en lagändring (SFS 1993: 418). Lagen gäller producenter och 
importörer av fyllda dryckesflaskor i plast om den inte är inne i ett retursystem 
(till skillnad från glasflaskor). För flaskorna (eller systemet) krävs ett 
avgiftsbelagt hanteringstillstånd vilket ges av Miljödepartementet med 
Jordbruksverket som kontrollmyndighet. Systemet ersätter två tidigare system; 
Returplast (används främst av de mindre bryggerierna) och Pripps, vilka ger 50 
öre i pant för återvinningsflaskor. Det nya bolaget kallas Returpack.119

Några olika försök med regionala kretslopp genomförs, men kostnader 
innebär att systemen integreras med Returpacks system. 1995 inviger till 
exempel Zeunerts en egen PET-flaska i ett regionalt retursystem som godkänts 
av Jordbruksverket. Just kostnader120 medför snart att man med vissa 
modifikationer ändrar flaskan så att den passar in i Returpacks system.  

Plastflaskor på 1,5 liter kräver andra lastbärare än småflaskor. Traditionellt 
har lastbärare varit i form av backar, men under senare år utvecklas en ny typ, 
brättet eller tråget. Både backar och de flesta trågen är kopplade till en specifik 
flasktyp och därmed ett visst företag eller retursystem. Grundidén är att det ska 
bli en bra exponering; brättet kan staplas var som helst. Det kan emellertid vara 
svårt för de allra flesta att använda stora tråg, med undantag av Coca-Cola, 
eftersom mindre butiker inte kan beställa stora mängder. Exponeringen på tråg 
blir därför vanlig på dels volymprodukter såsom Coca-Cola, men också på billig 
läsk från Kopparbergs på 1,5 liters engångs-PET samt dito cider från Hellefors.  

Plastflaskor för öl 

1997-1998 ökar intresset för öl i plastförpackning och visar på ökad 
konkurrens och ombytlighet i emballageutveckling samtidigt som 
retursystemen sätter gränser. Företagens förhållningssätt visar dock på ökad 
prestige i utveckling på området. Samarbetet inom branschen både utökas och 
prövas. En öl i plastflaska gör succé i Norge och samtidigt planerar Tetra Pak 
en expansion på området plastförpackningar. Diskussionerna är många, men 
intresset tonas under 1998-99 ner bland de större bryggerierna. Tidigt ute är 
ånyo Zeunerts som (åter) stöter på en rad problem.  

119 Retursystemen har stora problem med parallellimport av PET-flaskor. 
120 Redan i tillverkningen av flaskan blir kostnaderna större än vid inköp av traditionella 
flaskor eftersom en av delägarna själv utvecklar och tillverkar flaskan. Syftet är att nå en 
mer profilerande och estetiskt tilltalande flasktyp. 
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Orsaken till att öl i plastflaska inte lanserats tidigare beror på 
barriäregenskaper hos PET. Plast består av långa molekyler och mellan dessa 
kan syre vandra in i produkten och kolsyra vandra ut. En annan bieffekt är att 
vissa smaker kan fastna i molekylerna, vilket innebär problem vid återvinning. I 
de nya PET-flaskor som Zeunerts utvecklar finns två lager PA (polyamid) och 
tre lager PET. Polyamiden drar åt sig fuktighet och fångar därmed upp både 
luft och kolsyra och utgör en barriär i flaskan.  

Eftersom flaskan inte passar in i Returpacks PET-system – flaskan 
innehåller endast till 95 procent PET och skapar ett orent material i 
återvinningen – planerar Zeunerts att flaskan istället ska sorteras som hårdplast 
(via Plastkretsen). Efter hårda diskussioner säger dock 
Livsmedelshandlareförbundet SSLF nej. Handeln med ölflaskan stoppas. 
Zeunerts hopp står till en dispens från myndigheterna, men då Returpack 
beslutar att ta emot flaskan avslås begäran om dispensen. Några av de 
bryggerierna har i samband med detta också poängterat att ett undantag skulle 
öppna upp för flera och därmed göra det existerande systemet värdelöst. Då 
Returpack tar ut en avgift på 80 öre per flaska (den vanliga 
administrationsavgiften är 50 öre) för Zeunerts nya 40-centiliters flaska, får 
detta resultatet att Zeunerts drar tillbaka flaskan och arbetar om den så att den 
passar in i Returpacks PET-system.  

Istället blir Pripps hösten 1999 ”först bland de stora bryggerierna” att på 
bred front lansera en PET-flaska för öl (med Pripps Blå Gold Malt 3,5, se 
Pripps 2000: 29). Även detta är en multilagerflaska men med nylon som 
mellanskikt. Spendrups lanserar kort därefter en annan typ av platsflaska och de 
är också först:

Vi var först i världen med Tetra Paks nya plastflaska Glaskin, som ser ut 
som en plastflaska men som i stort sett har glasflaskans barriäregenskaper, 
d v s den släpper varken ut kolsyra eller släpper in luft. Handeln har visat 
sig mycket positiv till plastflaskan, då den är betydligt lättare och mindre 
skrymmande än glasflaskan. (Spendrups 2001: 7) 

Aluminiumburken och konkurrens mellan emballage 

Aluminiumburken genomgår ingen direkt utveckling under 90-talet som 
emballage betraktat. Det är snarare användningsområdet som utvecklas; olika 
typer av multipack utöver den traditionella 6-packen för öl blir vanligare. 
Multipack blir också vanligare för läsk.  

Under 1990-talet tappar returburken marknadsandelar vilket oroar PLM 
samt de bryggerier som hade stora investeringar i sina burktapplinjer. PLM som 
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tillverkar burkar och flaskor är en stor ägare i Returpack-PET121 och har även 
stora intressen i burksystemet. Detta leder bland annat till 
marknadsföringssatsningar på just burken (t.ex. kampanjen ”The Can is Cool”). 
Läsken konkurrerar med 50 cl PET-flaska och ölet med 50 cl glasflaska (Thulin 
1998) Framför allt för läsken är effekterna stora. Läsk på plastflaska 
konkurrerar mer eller mindre ut 50 cl burken och till viss del även 33 cl burken 
vad gäller läsk. Denna trend avstannar och vänder dock mot slutet av 1990-talet 
när Coca-Cola satsar på billiga multiförpackningar. För den relativt nya 
produktsorten cider är utvecklingen den motsatta. Starkcider finns nästan 
uteslutande på glasflaska när produkten slår igenom på 1990-talet. 2001 säljs 
emellertid 20 procent på burk istället.  

Olika emballage och emballagesystem konkurrerar alltså med varandra. 
Mindre bryggerier tenderar att testa alternativa emballage, exempelvis satsade 
Guttsta på läsk på 1 liter för att sticka ut relativt andra konkurrenter. Drycker 
på burk tenderar dock att vara billigare än drycker på plastflaska av 
motsvarande storlek. Även de administrativa priserna skiljer. För en burk 
betalade man 1998 27 öre, och för en PET-flaska 87 öre, vilket vissa aktörer 
framhåller som omotiverat eftersom de anser att burken är mer miljöfarlig. 

Distribution - konkurrens med gemensamma system 
Den fysiska distributionen till företagen genomgår omfattande 

rationaliseringar under decenniet och karakteriseras av konkurrens mellan 
företagen samtidigt som distributionen bygger på de gemensamma 
emballagesystemen. Samarbeten återfinns framför allt i distributionsallianser 
mellan företag som kompletterar varandra samt i liten omfattning genom 
miljöprojekt i glesbygd. Distributionens aktiviteter utgörs snarare av 
distributionen till olika kanaler än distributionen av olika produkter. Kanalen 
styr alltså uppdelningen i aktiviteter. Försäljningen till dagligvaruhandeln (även 
servicebutiker), Systembolaget samt restauranger kan därför ses som olika 
aktiviteter. Innan de olika kanalerna beskrivs fokuseras några gemensamma 
betingelser.  

Distributionen– rationalisering för de stora, samarbete för de små
De omfattande rationaliseringarna i distributionen under 1990-talet kan 

kopplas till Wårbyköpet och Prippsavtalet, till handelns internationalisering och 
till gränshandeln, samt en mer allmän utveckling som påbörjades under slutet 

121 Returpack-PET ägd av PLM AB, Svenska Bryggareföreningens Service AB, Sveriges 
Livsmedelshandlareförbund, ICA-handlarnas AB, KDAB, D-gruppen AB och KIGA-
förbundet.  
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av 1980-talet. Resultatet innebär färre distributionscentraler och lager för de tre 
stora företagen.  

I rationaliseringsarbetet följer företagen (framför allt Pripps, Spendrups 
och Falcon) varandra. Tidigare har företagen satsat på distributionscentraler 
och depåer på de flesta större orter (ett 20-tal för varje bryggeri) för att nå 
närhet till kunderna. Under 1990-talet slår ett förändrat tänkesätt igenom. Nu 
betonas istället ”den rakaste vägen mellan tillverkning och kund”. Detta drivs 
dels av kostnadsbesparingar, dels av den förändrade butiksstrukturen. Arbetet 
leder fram till en distributionsstruktur med endast ett fåtal 
depåer/distributionscentraler och förändringen sker successivt under 
decenniet. Den första större omorienteringen sker dock i början av decenniet. 
Minskningen av antalet depåer går inte smärtfritt eftersom det betydde 
personalminskningar på de berörda orterna. Andra åtgärder är att utnyttja 
transportbilarna längre tid på dygnet och att minska antalet omlastningar  

Det finns exempel på distributionssamarbeten transport (och försäljning) 
mellan olika företag inom branschen. Mindre företag allierar sig med andra 
mindre eller mellanstora företag för att få ökad täckning eller ökat sortiment. 
Detta gäller dock framför allt i distributionen till dagligvaru- och 
servicehandeln samt till restauranger. Distributionen och försäljningen är 
allmänt sett problematisk särskilt för de mindre bryggerierna. I en diskussion 
om möjligheterna för små bryggerier kopplat framför allt till försäljningen och 
distributionen pratar Erik Hartman på Fria Bryggerier om;  

…. hur marknaden i hög grad kan låsas och vara ytterst svår att komma in 
på. Och där har vi sådana saker som att det finns stora, tunga avtal mellan 
stora aktörer och de stora livsmedelskedjorna, som i viss mån gör det 
svårt att komma in på marknaden. Och i synnerhet som de [mindre 
bryggerierna] kanske inte ens har en direktdistribution. Vi har sådana 
saker som på restaurangsidan där man också låser eller bygger upp väldigt 
starka kopplingar mellan restauranger och leverantör, där man bygger in 
förskottsrabatter. Man kanske ger väldigt stora förskottsrabatter där man 
sen måste uppnå vissa volymer för att man inte ska bli 
återbetalningsskyldig. Där finns det väldigt starka incitament att hålla sig 
till så få leverantörer som möjligt för att få en ekonomi i det hela. Det är 
också en sak som gör det svårt för små aktörer att komma in på 
marknaden. Alla de här problemen hade man underskattat, för väldigt 
många av dem som startade trodde att problemen var lösta om man 
kunde göra bra öl, och kanske till och med jämn och hög kvalitet. Det har 
inte alla klarat, inte ens det. Sen är det andra som har strålande kvalitet, 
hög och jämn, och intressanta produkter, men inte lyckats hantera 
problemen som ligger i förpackning och distribution och marknadens 
funktionssätt. (Erik Hartman, Fria Bryggerier, 1999) 

En fungerande distribution är alltså oerhört central för bryggeriföretagen 
och inte bara i distributionen till restauranger. Denna baksida belyses sällan i de 
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mer lyriska artiklarna om nya bryggerier. Många av de mindre bryggerierna är 
inte aktiva över hela landet utan snarast i lokalområdet och på enstaka orter 
därutöver. De kan då ha ett antal olika samarbetspartners med lokal förankring. 
De har heller inte alltid distribution i egen regi i närområdet utan har även där 
olika samarbetspartners. I och med att antalet små och mycket små företag 
ökar inom branschen söker de mindre aktörerna i allt större utsträckning 
samarbete med grossister snarare än andra bryggerier eller än att arbeta med 
speditörer. Även några av de större bryggeriföretagen arbetar med etablerade 
speditörer (Bertilsson 1998). 

Distribution till dagligvaruhandeln 

Distributionen till dagligvaruhandeln är nära förknippad med försäljning 
till olika kanaler. Prispressen i början av decenniet i avtalen med 
dagligvaruhandeln innebär en liknande prispress i form av rationaliseringar i 
distributionen. Denna press påverkar dock distributionen till alla kanaler. 
Distribution av bryggeriprodukter är en skrymmande aktivitet för 
dagligvaruhandelns grossister, som därför inte direkt konkurrerar med 
bryggerierna. Det är framför allt på grund av de tunga transporterna och 
returerna som dagligvaruhandelns grossister ofta är kallsinniga. I vissa fall sker 
distribution även via dagligvaruhandelns distributörer, och det rör sig då främst 
om de mindre bryggerierna.  

I början av decenniet öppnas även KF som kanal för bryggeriföretagen, 
vilket påverkar distributionen så till vida att det finnas fler potentiella kunder av 
betydelse på en distributionssträcka. Det sker också strukturella förändringar 
inom dagligvaruhandeln som påverkar distributionsmönstren och driver på 
rationaliseringarna. Antalet butiker minskar, och andelen mycket stora butiker 
ökar. Större butiker kan ta emot lastade bilar direkt från bryggeriet, vilket gör 
att närheten till de tidigare omlastningsdepåerna förlorar i betydelse i relationen 
till de viktigaste kunderna; det går fortare att skicka en bil direkt till kunden än 
att ha flera stopp på vägen till kund.  

I distributionen till dagligvaruhandeln sker samarbetet mellan större och 
mindre företag framför allt där företagen har kompletterande sortiment. Ett 
exempel är Guttsta under större delen av decenniet producerar läskedrycker 
men även distribuerar öl i samarbete med andra. I början av 1990-talet finns ett 
samarbete med Spendrups (som köpt upp Guttstas tidigare partner Risingsbos 
Ångbryggeri). På den lokala marknaden har då Guttsta ca 25 procents 
marknadsandel (jfr Hagstad 1989b). Senare säljer man istället Åbros öl inom 
samma område, öl som svarar för den dubbla volymen av den egenproducerade 
läsken. Denna typ av samarbeten var vanligare när bryggerimarknaden var mer 
regional.
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Ett mer ovanligt exempel där två stora företag med kompletterande 
sortiment samarbetar i distributionen är Falcon och Coca-Cola, under några år i 
slutet av 1990-talet. Samarbetet är en följd av att Coca-Cola under 1997 startar 
egen tillverkning i Sverige. I och med Coca-Colas etablering bryts den täta 
kopplingen mellan öl- och läskdistribution stegvis upp. Det blir mindre 
nödvändigt att ha ett fullt sortiment för att komma in på dagligvaruhandeln 
vilket innebär att vissa distributionssamarbeten potentiellt minskar i betydelse 
medan andra får ökad betydelse. 

Bryggareföreningen bedriver sedan början av 1990-talet ett miljöprojekt 
där bryggerierna samarbetar kring logistik och produktion för att få till en 
bättre miljö i olika led, såväl den externa miljön som arbetsmiljön avses. Till 
exempel inriktas arbetet på att kartlägga utsläpp, vad som är tillåtet, vilka 
kemikalier som används, samt samordna leveranser så att inte halvlastade 
bryggeribilar belastar miljön. Distributionen är ett särskilt problem i glesbygden 
och därför deltar Pripps sedan 1999 med åtta andra leverantörer i ett EU-
finansierat samverkansprojekt för distribution av dagligvaror i Jämtland och 
Härjedalens glesbygdsområden. En annan aspekt av detta är planer på att 
organisera gemensamma tåg med drycker från norra till södra Sverige. SJ har 
tillfrågats om detta vid olika tillfällen men inte förefallit intresserade menar man 
på Bryggareföreningen, men nu verkar möjligheterna till ett samarbete har ökat. 
Detta projekt får även stöd av Naturvårdsverket. 

Distributionen till restauranger

Distributionen till restauranger och pubar (ingen åtskillnad mellan 
kanalerna görs i denna framställning) påverkas givetvis också av 
rationaliseringarna. Däremot ser utvecklingen annorlunda ut än i 
dagligvaruhandeln. I början såväl som i slutet av decenniet karakteriseras 
restaurangmarknaden av att det finns få kedjor och få centraliserade avtal om 
leveranser, i jämförelse med livsmedelshandeln. Detta innebär att det är en 
förhållandevis heterogen och splittrad distributionskanal, där det finns många 
kunder att konkurrera om, men där varje kund kan innebära en begränsad 
volym. Efter EU-medlemskapet ökar samdistribution av öl och vin möjligheten 
till stordriftsfördelar i distributionen till restauranger;  

Utomlands är det nog så att bryggerierna aldrig jobbat med vin och ska 
inte heller jobba med vin. Men Sverige är lite speciellt, […] utomlands 
jobbar inte bryggerierna med läsk heller, det gör vi i Sverige. Och det har 
att göra med att vi är väldigt glesbygd i hela Sverige. Vi måste ha det för 
transportekonomin. (Henrik Dunge, Åbro, 1999) 

Ett gemensamt arbete inom bryggeribranschen för bättre arbetssituation 
för distributörerna har inneburit att arbetsmiljön inte längre är ett 
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konkurrensmedel vid leveranser till restauranger. Det är till exempel numera 
endast tillåtet att kräva att chaufförerna ska bära backar med mera maximalt 5 
trappsteg. Bryggareföreningen ligger bakom denna policy (Melander 1999). 
Respondenter, i synnerhet från mindre företag, beskriver dock kanalen som 
krävande i distributionen eftersom det ändock är mycket bärande, många 
trånga utrymmen med mera. Detta innebär att det kan vara mer arbete med 
leveranser till denna kanal. Små aktörer som har begränsade leveranser får 
därför en stor konstand i sin distribution. Om de inte har egen 
direktdistribution måste de dessutom hitta grossister eller andra speditörer som 
är villiga att utföra arbetet till rimlig kostnad för bryggeriet.  

Distributionen till systembolagen

EU-inträdet till trots kvarstår monopolet för försäljning till konsumenter, 
då EG-domstolen konstaterar att monopolet inte strider mot den fria handeln. 
Dock sänks ansökningsavgifter och tillsynsavgifter till Alkoholinspektionen 
som ett resultat av domen. För att få behålla monopolet förbinder sig 
Systembolaget att bedriva en generös sortimentspolitik. Fri konkurrens ska råda 
vid försäljning till Systembolaget. Detta innebär att Systembolaget som 
distributionskanal är öppen för alla och bryggerierna behöver inte längre 
leverera via Vin & Sprit, utan kan själva både sälja och leverera produkterna. 
Det är en skillnad mellan att leverera produkter till Vin & Sprit som sedan 
distribuerar produkterna vidare och att själva ombesörja leveranser till olika 
Systembolagsbutiker runt om i landet. I synnerhet för mindre företag, ofta med 
begränsad försäljning av produkterna, är detta dyrt. Detta innebär att 
bryggerierna måste ombesörja distribution över hela landet även i små 
kvantiteter vilket inte alltid är kostnadseffektivt. Det kan till exempel röra sig 
om en låda med öl som skickas till en butik. Om produkten inte säljs måste 
bryggeriet även betala returen av produkten. Flera bryggerier nämner att de 
anlitar olika speditionsföretag som Bilspedition för leveranserna till 
Systembolag. Systembolaget etablerade i samband med avregleringen ett 
dotterbolag. Lagena, som erbjuder distributionstjänster över hela landet. Det 
finns mindre bryggerier som anlitar Lagena.  

 I distributionen till Systembolaget finns det inget behov av att kunna visa 
upp ett samlat erbjudande som det kan göra relativt restauranger eller 
dagligvaruhandeln. Däremot behöver företagen se över kostnaderna i denna 
kanal liksom för de andra kanalerna. 

Returtagningen – den andra sidan av distributionen  

Emballagesystemen innebär att bryggerierna, till skillnad från många andra 
tillverkningsföretag, också måste hantera returtagning av tomma emballage. 
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Interaktionen vad gäller det tomma godset är starkt kopplad till typ av 
emballage och till administrationen av systemen och förändras därmed allt 
eftersom förändringar sker i dessa system. Eftersom returen av olika emballage 
(i den mån de ska returneras till bryggerier) sker samtidigt kan returen av dessa 
olika emballage ses som en sammanhållen aktivitet.  

Butikerna och restaurangerna upplever ofta godshanteringen som ett 
praktiskt problem, trots hanteringsavgifter. Framför allt är det en 
utrymmesfråga och företagen vill bli av med de ofta skrymmande tomglasen 
snarast möjligt. På grund av de gemensamma emballagesystemen förväntas 
också ett levererande bryggeri kunna ta med returgods vid leverans, men det 
kan vara mer eller mindre intressant för bryggeriet. En del emballage är mer 
värdefulla för bryggerierna av lönsamhetsskäl (kostnadsskäl) eller på grund av 
lagerutrymme. Detta har fått till följd att situationen i retur av PET skiljer sig 
markant från den kring glasflaskor. I returtagningen av PET råder periodvis 
närmast konkurrens som en följd av ersättningssystemet;  

Det är ju en ren förlust affär att vara med i Returpack om man inte har 
hundraprocentig återtagning. […] Varje flaska som vi inte tar tillbaka 
förlorar vi 40 öre på. Och det är ju rätt mycket. […] chaufförerna slåss ju 
om PET-flaskor. Det är en strid. Det är märkligt. (Ulla Simonsson, 
Zeunerts, 1997)

Detta mildras dock med tiden. Konkurrensen förändras i och med 
förändringar i de administrativa systemen. De återfyllbara PET-flaskorna, till 
skillnad från återvinnings-PET, transporteras istället till diskerier.  

För glasflaskor finns ett ”samarbete” som beror på vem som hinner hämta 
PLM-glasen först på affärerna. Detta baseras på att det i branschen finns en 
grupp som har till uppgift att minimera transporter på initiativ av 
Bryggareföreningen. Samarbetet utvecklas främst runt de företagsneutrala 
flaskorna i systemet. 1992 introduceras ett system med ’hemtagningsområden”, 
där tanken är att emballage skulle tas till närmaste bryggeri snarare än det 
levererande bryggeriet för att effektivisera. Tidigare var Pripps istället mycket 
av en ”glasbank” för resten av branschen, menar Sven Romander på 
Bryggareföreningen. Det nya systemet innebär att mindre bryggerier helt enkelt 
tar glas från närmaste depå och minskar mängden emballage trots bibehållen 
försäljningsvolym. Bryggeriföretagen behöver inte heller transportera tillbaka 
returnerat glas till sina bryggerianläggningar.  

När returflaskorna kommer in till bryggeriet måste de sorteras och diskas 
om de är antingen glasflaskor eller återfyllnads-PET. Automatiska 
sorteringsanläggningar har därför varit viktiga investeringar för de större 
bryggerierna. Glasflaskor innebär även ett lagringsproblem för bryggeriet; när 
de returneras vill man ha de flaskor man behöver för återfyllning, varken mer 
eller mindre. Vid jul och inför sommaren är det emellertid viktigt att få 
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tillräckligt med flaskor för att klara av säsongsvariationen. Många köper även 
nya glas under denna period. De som har mycket lagerytor och kan spara glas 
har här en fördel. 

Försäljningsaktiviteter
Aktiviteter i försäljning utgörs av försäljning av öl, vin, cider, läsk & 

stilldrinks samt vatten. Speciella omständigheter råder dock för de olika 
försäljningskanalerna och vissa aktiviteter, såsom försäljning av öl och läsk till 
dagligvaruhandeln, är nära sammanbundna. Samtidigt påverkar försäljningen av 
öl på restauranger försäljningen på systembolag och så vidare. De 
omvärldsförändringar som sker under 1990-talet har stor och framför allt tydlig 
och direkt betydelse för försäljningsaktiviteterna och dessa förändringar 
behandlas parallellt med beskrivningen av interaktionen för olika aktiviteter.  

Dagligvaruhandeln
Utvecklingen i bryggeribranschen beskrivs vad gäller dagligvaruhandeln 

som att man i början av 1990-talet går in i en intensiv priskonkurrens med 
många utspel. Successivt förändras konkurrenssituationen mot att betona 
varumärken, försäljning i butik och service, något som gäller alla 
produktkategorier. Det är dock främst på öl och läsk som detta innebär en 
förändring. Bryggerierna samarbetar i allt mindre utsträckning i dessa 
aktiviteter; tidigare fanns företag som levererade åt andra (exempelvis Guttsta 
åt Åbro; Sofiero åt Pripps) och därigenom skapade kontakt i butiken. Detta blir 
mer ovanligt när dessa företag försvunnit från marknaden. Istället söker 
bryggerierna relationer med handeln, även här på nya sätt. Arbetet i butik blir 
åter viktigt samtidigt som relationerna allt mer centraliseras även om 
helleverantörsavtalen förändrats. Dessa förändringar spänner över 
försäljningen av både läsk och öl och beskrivs därför först.  

Wårbyköpet - mot förnyad prispress  

Spendrups köp av KF ägda Wårby Bryggerier innebär att den kooperativa 
marknaden öppnas för konkurrens samt att styrkerelationerna mellan aktörerna 
utjämnas. Samtidigt försvinner det statliga ägandet i Pripps. Wårbyköpet 
baseras enligt Hellström (1996) på ett antagande från Spendrups och delar av 
branschen att Spendrups skulle behålla Wårbys volymer till kooperationen. 
Istället börjar konsumbutikerna efter ägarbytet att i större utsträckning handla 
från Pripps och Falken, och Spendrups vinner marknadsandelar hos andra 
butikskedjor. Totalt tappar dock Spendrups inledningsvis marknadsandelar, 
samtidigt som Pripps och Falcon är mer aktiva på marknaden. Pripps ökar sin 
marknadsandel och är 1991 uppe i 55 %, medan Falcon och Spendrups är 
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jämnstora (Hellström 1996). Redan 1991 har KF minskat sina inköp från 
Spendrups med halva volymen vilket leder till att Spendrups halverar antalet 
anställda inom det tidigare Wårby (”Det privata alternativet” 1993). 

Det fanns under 1980-talet en upplevelse inom Pripps av att ha tappat 
initiativet. I början av 1990-talet satsar ledningen på att återta initiativet bland 
annat genom aktiv bearbetning av den kooperativa marknaden. Det är mot 
denna bakgrund som bonusavtalet mellan Pripps och KF träffas 1993. Andra 
bryggerier upplever sig utestängda från att leverera till KF. Dock reagerar till 
exempel ICA med att vända sig till Spendrups, Falcon och Åbro för stora delar 
av sina inköp (ICA-handlarna 1994). Tanken är dels att visa Pripps vad man 
anser om ”maktspråket”, dels att få ned priserna till den nivå som KF nu fått 
via avtalet med Pripps.  

Detta betyder emellertid inte att bryggerier är helt utestängda från KF eller 
att Pripps utestängs från ICA. Spendrups lyckas under de följande åren öka sina 
marknadsandelar, och Pripps är under denna period ICA:s störste 
dryckesleverantör och ICA är Pripps största kund (Pripps 1995).  

Avtalet mellan KF och Pripps innebär att priserna i branschen pressas och 
marginalerna försämras. Prisfallet mellan 1991 och början av 1993 uppges vara 
ca 10 procent (Florin & Treutiger 1993) och konkurrensen ses som betungande 
och intensiv. Förutom enigheten i att konkurrensen blev intensiv och 
omfattande, framför allt mellan de stora bryggerierna, varierar reaktionerna på 
leverantörsrockaden, liksom åsikterna om vad den betytt. På Spendrups hävdar 
man att – trots allt – Pripps i slutänden förlorade på det hela;  

… och förloraren, det var Pripps. Man sköt sig själv i foten och man 
gjorde det REJÄLT […] Vi hade ju stor kapacitet, ett effektivt 
distributionssystem och en stor en stark relation till ICA som plötsligt 
hade förstått att det här med att jobba med Pripps, det var ju gott och väl 
en gång i tiden när Pripps var i stort sett ensamma, men nu fanns det helt 
plötsligt bryggeri i Spendrups som kunde klara att vara huvudleverantör 
till ICA-handlarna. Det var allt flera ICA-handlare som förstod det. (Ulf 
Spendrup, Spendrups, 1999) 

Ett resultat är alltså att Spendrups och även Falcon accepteras som 
konkurrenter till Pripps. Ett annat att spelreglerna och interaktionen förändras. 
Då det nu finns riktstäckande aktörer som kan mäta sig med varandra ser 
konkurrensen annorlunda ut. Där positionering under 1970 och 1980-talen 
tillät Spendrups att växa trots prispress inom branschen återvänder nu fokus 
mot pris och därmed mot rationalisering i såväl produktion som distribution.  

Vissa företagsledare framhåller att trots att prisnivån i branschen sänks så 
innebär leverantörsrockaden möjligheter för de mindre aktörerna att komma in 
på fler butiker. På Åbro bryggeri ifrågasätts dock nyttan av vunna 
marknadsandelar till en så hög kostnad i form av lägre priser. På Krönleins 
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bryggeri uttrycker Vd:n tvivel om vilka möjligheter leverantörsbytet egentligen 
medförde för små bryggerier på sikt;  

Det innebar faktiskt också att vi åkte ut från KF i den vevan, på många 
ställen, när de […] stramade upp leveranserna när man fått så bra 
erbjudande av Pripps. Sedan gjorde KF en omorganisation, eller de 
började ju med att man skulle distribuera allting själv till sina butiker. 
Samtidigt började man också kräva att om det skulle komma en säljare till 
en KF butik var de tvungna att vara registrerade eller godkända. (Carl 
Krönlein, Krönleins, 1999) 

Från prisavtal till Category management 

Av vikt när det gäller försäljning till dagligvaruhandeln är också 
övergången från avtalskarusellen i början av 1990-talet till fokuseringen på 
varumärken. Effekterna av den starka prispressen som följde på Prippsavtalet 
beskriver Pripps som att det under 1993 skett en ”anpassning till en 
internationell prisnivå på klass II-öl och därigenom en succéartad volymökning 
på nio procent” (Pripps 1994: 6). Man betonar den hårdnande konkurrensen i 
branschen och i synnerhet i dagligvaruhandeln ”där kampanjer och prisutspel 
på mycket låga nivåer blivit relativt vanliga, framför allt under det senaste året” 
och där ”De stora vinnarna” anses vara konsumenterna och ”De stora 
förlorarna är de bryggerier som inte i tid ’sett om sitt hus’ och rationaliserat 
verksamheten” (Pripps 1994: 20). Nästa år talas om att ”Pripps och Ica nu 
enats om ett nytt samarbete som normaliserat situationen och på nytt finns 
Pripps med i det för ICA-handlarna gemensamma säljprogrammet” (Pripps 
1995: 26, egen kursivering). Pripps satsar också på kontakten i butik; nära 1900 
butiker fick sina dryckesavdelningar ombyggda under 1995. Mot mitten och 
slutet av 1990-talet tar Pripps närmast avstånd från den prisutveckling som 
skett inom branschen, samtidigt som många andra aktörer ser Pripps som 
orsaken. Parallellt med nedtrappningen av prispressen tar Spendrups delvis 
tillbaka marknadsandelar inom KF. 

Ett av problemområdena vad gäller prissättningen är 33 cl drickan som 
främst säljs på back om 20 flaskor, den så kallade ”rödbacken”, avseende både 
vatten, läsk och öl. Framför allt läsk och öl används som lockvaror av 
butikerna. Butikerna har erbjudanden av typen ”handla för mer än 500 kronor 
och få en back dricka på köpet”. Mot slutet av decenniet börjar trenden vända. 
Falcon inleder projektet ”Rödbacken”, ett projekt som visar vilka konsumenter 
som köper rödbacken. Syftet är att i sin tur visa handlare olika 
lönsamhetsrelationer och att man kanske inte tjänar på backen som lockvara. 
Spendrups är inne på liknande strategier. Även Pripps börjar under 1999 att 
arbeta mot en justering av prisnivån på ’Backen’ (…) så att den i framtiden bär 
sina kostnader och blir ett attraktivt alternativ på samma sätt som alla andra 
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förpackningsalternativ” (Pripps 2000: 30) Förändringarna torde gynna mindre 
företag, och på Zeunerts uppger man 2000 att det finns ökad betalningsvilja för 
33 cl läsk på back.  

Kategoritänkandet betonas under 1990-talets sista år av alla de större 
aktörerna och de framhåller sitt eget arbete med detta koncept. I Spendrups 
årsredovisning formuleras det som att kategoritänkandet slår igenom istället för 
tidigare prislogik.  

Det bygger på att de viktigaste varumärkena inom varje produktområde 
skall finnas representerade i butiken. Man låter alltså konsumenterna 
bestämma vilka varumärken som skall finnas i butiken. Som ett resultat 
blir sortimentsbredd mindre viktigt, det är istället varumärkenas styrka på 
marknaden som är avgörande. Först när varumärkena i respektive kategori 
är valda tas kontakten med leverantörerna. (Spendrups 2001: 17)  

På Coca-Cola betonar Vd:n att Category management bryter upp 
huvudleverantörstänkandet eller helleverantörstänkandet. Han menar att 
Category management ”lär ju butiken vad de egentligen tjänar sina pengar på”. 
Vidare är det viktigt att bli Category Captain, att vara den leverantör som 
kunden anser är bäst och har bäst kunskap. Efter Coca-Colas etablering som 
eget bolag på den svenska marknaden förändras också bilden av 
helleverantörskapet. Läsk blir en mer fristående produkt än tidigare och det går 
att köpa även av mindre leverantörer;  

Om man tittar tillbaka några år så var det mycket att man hade 
helkundsavtal med kunder. Att man var huvudleverantör som det heter. 
Och då hade man så att säga första tjing på det mesta av sortimentet. Men 
i och med att Coca-Cola kom in i bilden, de ville ju göra avtal bara för 
sina produkter och det har nog gjort att många har börjat tänka om […] 
och att marknaden har brutits upp lite grann. Och det ser man ju idag att 
de köper vissa produkter av en leverantör, det är mer varumärken än 
andra saker som styr var det lägger sina inköp. (Erik Hartman, Fria 
Bryggerier, 1999) 

Samtidigt påpekar en medarbetare inom försäljning på Falcon att Category 
management innebär en ”oerhört central styrning”. Koncernchefen för Pripps-
Ringnes lyfter i liknande diskussioner fram att kategoritänkandet går hand i 
hand med handelns centralisering och därmed tvingar aktörerna att vara 
närvarande på alla marknader för att kunna vara Category Captain. Detta 
samspelar med utvecklingen av nordiska strukturer hos både producenter och 
dagligvaruhandeln. Därtill framhålls att ;  

Category Management är ett nytt tankesätt som ska genomsyra hela vår 
marknads- och försäljningsorganisation – från framtagandet av nya 
varumärken hela vägen fram till arbetet i butikerna och exponeringen mot 
konsumenterna. Arbetet fokuseras i än högre grad än tidigare på de olika 
kategorierna inom dryckesområdet och kunskaperna om kategorierna kan 
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genom den nya organisationen fördjupas ytterligare vilket innebär fördelar 
för såväl våra kunder som konsumenten. (Pripps 1999: 33).  

Fokuseringen på varumärken beskrivs som ett problem för de mindre 
bryggerierna även om det minskade förlitandet på helleverantörskap öppnar 
upp marknaden. Små bryggerier har inte samma resurser som de större när det 
gäller att bygga varumärken, menar olika företrädare för branschen.  

Ett litet företag med begränsad produktion kan inte heller erbjuda ett lika 
brett sortiment eller lika bra kvantitetsrabatter gentemot handeln som de större 
företagen. Exempelvis uppgav ledningen för det tidigare Backafalls bryggeri att 
de såg sina framtidsutsikter som begränsade av just dessa orsaker. 

Handelns centralisering och professionalisering 

Handelns centralisering är ett genomgående tema i intervjuer och olika 
sekundärdata redan tidigt på 1990-talet. Storleken hos många enheter innebär 
till exempel fler direktleveranser. Efter fusionen till Pripps-Ringnes framhåller 
företagets representanter de möjligheter den nya koncernen får givet kundernas 
allt mer nordiska agerande i inköp med mera. Sedan Carlsberg gått in som 
delägare betonar man på Falcon också allt mer sin nordiska struktur i dessa 
sammanhang. På Spendrups däremot är tongångarna mer tvetydiga. Storlek och 
stordrift ska nås via rationaliseringar, men samtidigt behöver handeln ett 
alternativ, skulle deras argument kunna sammanfattas. Svängningen 1999 till att 
öppna upp för handelns egna varumärken i produktionen för att ”ytterligare 
stärka samarbetet med de större kundgrupperingarna” (Spendrups 2000: 3), 
utgör därför en problemdiagnosticerade strategi till följd av handelns och 
konkurrenternas internationalisering. Även inom företagen kan centraliseringen 
bli problematiskt. Som del av Carlsberg fattas en del av Falcons 
marknadsbeslut på nivåer ovan det svenska företaget;  

Beslutsfattare sitter väldigt långt borta, de här dagliga rutinerna, mindre 
beslut och kanske även lite halvstora beslut, de har man fått större ansvar 
för ute i organisationen, men sen de här ramarna som bestäms, som 
kommer utifrån som du säger, de här stora besluten. Som att nu ska ni 
helt plötsligt börja sälja Tuborg och ha två danska öl i portföljen och då 
måste man ju förstå ute i organisationen; hur ska man bemöta det? Hur 
ska vi kunna argumentera för det? (Erika Lundgren, Falcon, 1999) 

En annan aspekt av förändringarna inom handeln kan benämnas 
professionalisering. Såväl de centraliserade inköparna som de enskilda 
handlarna har mer kunskap och förhandlar mer professionellt än tidigare med 
sina motparter. Vd:n för Coca-Cola framhåller också att till exempel ICA:s 
rollindelning är en annan viktig händelse som påverkar likväl som 
centraliseringen. 
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Vilka räknas som konkurrenter?
Interaktionen för olika försäljningsaktiviteter vid olika tidpunkter är nära 

förknippad med de olika aktörernas syn på varandra och därigenom med deras 
gruppbildningar och olika logiker som råder inom branschen. De små 
bryggerierna får under 1990-talet stor uppmärksamhet i media men det som 
inte betonas är deras marknadsandelar, deras möjligheter att nå ut på 
marknaden och deras finansiella situation. Den entusiasm som bubblar i 
ölkrönikörernas spalter stämmer inte med de problem som många av företagen 
möter. De mindre företag interagerar i konkurrens framför allt med de stora 
företagen som i sin tur inte betraktar de små som konkurrenter. Snarare ses de 
som positiva inslag som ökar intresset för öl. I samarbete interagerar de små 
bryggerierna framför allt med varandra, om än i begränsad utsträckning.  

De mindre anses inte utgöra något hot och deras tillvaro beskrivs ibland 
som skyddad av Systembolaget och de höga skatterna. Följande kommentar 
kan sammanfatta den allmänna inställning som de större företagen vill lyfta 
fram:

Alltså de är så marginella i sammanhanget. – De är bra för mångfalden 
och för intresset för öl, men utgör ingen maktfaktor i bryggeribranschens 
struktur. Fler och fler av dom får problem […] De här bryggerierna som 
har växt upp, de har växt upp på den lönsamma starkölssektorn beroende 
på att starköl är lönsammare än obeskattat öl. Det lönar sig inte att 
priskonkurrera i starkölsmarknaden, visst teoretiskt, nu har man börjat 
göra det, därför att det är så liten volymeffekt på en prissänkning. I den 
miljön kan ineffektiva bryggerier leva, import kan förekomma, dyra 
förpackningar kan förekomma och så vidare. Men när skatten försvinner 
eller halveras så kommer det där utrymmet också att försvinna. (Ulf 
Spendrup, Spendrups, 1999) 

Citatet skulle också kunna användas för att poängtera att visserligen ser de 
större bryggerierna inte priskonkurrens som något positivt, men samtidigt bör 
de kunna hålla en rimlig kostnadsnivå. 

Däremot ser de mindre bryggerierna de stora bryggerierna som sina 
konkurrenter snarare än andra mindre bryggerier De mindre bryggerierna 
menar att även om de själva knappast kan vara jämbördiga konkurrenter med 
de större, så bevakar de stora bryggerierna vad de små gör. Ett exempel som 
nämnts vid av flera aktörer är Zeunerts utveckling av en plastflaska för öl, som 
noggrant följs av de större aktörerna. Andra exempel gäller åtgärder inom 
butiksexponering. I kontakterna med restauranger har de små problem att 
matcha de storas service och investeringar, men det finns ibland en god 
efterfrågan på de mindre bryggeriernas produkter bland konsumenterna;  

Vi känner av de stora drakarna, givetvis. De konkurrerar bl.a. med att de i 
restauranger och pubar installerar och servar ölanläggningar, 
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kylanläggningar m.m. Det är svårt för oss att komma in på dessa 
restauranger/pubar eftersom vi inte har resurser att erbjuda samma sak. 
Dessutom är många restauranger/pubar bundna till de stora bryggerierna 
av volymavtal mm. för att få rabatt på inpriserna. Men när det gäller de 
restauranger/pubar där vi en gång kommit in och som sedan försökt 
"slänga ut" oss, märker vi att de inte kan det eftersom många av deras 
kunder endast vill ha våra ölsorter. (Anders Wikström, Jämtlands bryggeri, 
1999/2003)122

De större bryggerierna erkänner mer eller mindre varandra som 
konkurrenter. 2000 uppges ”Spendrups främsta konkurrenter” på marknaden 
vara ”Pripps, Falcon och Åbro.” (Spendrups 2000: 7) Synen på Åbro som 
konkurrent kan dock variera beroende på vem som tillfrågas och under vilket 
skede av decenniet. De företag som är av mellanstorlek eller små företag som 
söker distribution över hela landet även utanför Systembolaget (Krönleins, 
Zeunerts, delvis Åbro, Kopparbergs, med flera) förefaller ha den mest 
komplexa synen på vilka som är konkurrenter. De söker dels distribution på de 
kanaler i dagligvaruhandeln och på restaurang där de möter de tre stora, dels 
konkurrerar de med en lokal närvaro, precis som många små bryggerier.  

När bryggerikartan förändras har dock de stora aktörerna allt mer sett 
potentiell konkurrens från omgivande internationella bryggerier som det 
centrala. Handeln som motpart och handelns internationalisering betonas också 
genomgående i intervjuer och i årsredovisningar. Den värld som företagen 
lever i villkoras enligt företagsledningarnas uppfattning av stora aktörer med 
stordriftsfördelar och internationell expansion i tankarna. Spendrups vd 
framhåller dessa trender vid de olika fusionerna som konkurrenterna genomgår 
under 1990-talet, och positionerar företaget Spendrups som ”alternativet”; 

 Nya möjligheter skapades då två av våra konkurrenter gick samman och 
när handeln började att centralisera sina inköp i allt högre grad. För att 
stärka vår ställning måste gapet till vrå huvudkonkurrent minska. Vår 
ambition är att ha en marknadsandel på minst 30 procent, vilket känns 
klart realistiskt om vår huvudkonkurrent har över 50 procent. (Spendrups 
2001: 8) 

Spendrups uttalar vid några tillfällen även en ambition att bli det ledande 
företaget på ölmarknaden, men det är innan fusionen mellan Pripps-Ringnes 
och Carlsberg. Strax innan fusionen betonar koncernchefen för Pripps-Ringnes 
att strukturprocessen på ägarsidan medfört mycket större aktörer i 
Skandinavien.  

Det är Pripps-Ringnes-Hartwall, om vi kallar oss för ett block, och vi 
jobbar med Pepsi. Och så har du Carlsberg, som ju äger, utöver att det har 
Carlsberg-Tuborg i Danmark så har de ju Falcon i Sverige och 

122 Citatet har förtydligats utöver språklig redigering i samband med utskick.  
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Sinebrychoff, de är två i Finland och så jobbar de med Coca-Cola på alla 
3-4 marknaderna. Så vi har egentligen två block som står och väger. Och 
det är väl den stora förändringen som har skett. Och sen finns det då typ 
Spendrups som är lite grann in-between. (Paul Bergkvist 2000) 

Den uppfattning som man på Pripps/Carlsberg framför kan ses som skild 
från Spendrups beskrivningar av marknaden. Spendrups har emellertid i början 
av 2000-talet knutits närmare det internationella bryggeriet Heineken. 

Seriositet och prisnivå har också betydelse för om någon ska erkännas som 
konkurrent eller ej. De mikrobryggerier som har en seriös affärsidé är mer att 
betrakta som konkurrenter än de som endast är hobbybryggare. Kopparbergs 
konkurrerar med de större bryggerierna över hela landet, men i ett 
lågprissegment, där konkurrensen är prisintensiv. En del företag tar avstånd 
från lågprisprodukter med argumenten att de vill tjäna pengar på sin 
produktion och då fungerar inte lågpris om det ska vara kvalitet i alla led. En 
del menar då de själva försöker ”hålla ett pris som är bra för branschen” eller 
pekar ut andra som har prisstrategier som de upplever som positiva, till skillnad 
från de företag som ”dumpat och förstört marknadspriserna”. Pripps och 
sedermera Carlsberg tillmäts rollen som marknadsledare i flera aspekter och 
kritiseras därför för satsningen på lågprisöl; så ska inte en marknadsledare 
agera.

Försäljning av öl 
Antalet ölproducenter i Sverige ökar i samband med starten av de mindre 

bryggerierna. Det ökade antalet innebär dock ingen direkt prispress då dessa 
nya företag främst satsar på nischprodukter samt tycks ha en 
marknadsexpanderande effekt. Däremot innebär den ökade gränshandeln en ny 
prispress till och med på Systembolaget. Försäljningen av öl påverkas av 
förändrade regler i och med EU-medlemskapet. Detta är också en aktivitet där 
marknadsföring till stor del är förbjuden, vilket utvecklas i ett särskilt avsnitt. 
Mycket av det som sägs för försäljningen av öl vad gäller kanalernas 
uppbyggnad och regelsystemen påverkar också försäljningen av vin samt av 
cider.

EU-medlemskapet – förändrade regelsystem

Försäljningen av öl påverkas mycket av händelser inför och efter EU-
inträdet. När Sverige 1995 blir medlem i EU innebär detta en avreglering 
eftersom restriktioner lättas eller avskaffas. Medlemskapet föregås av en 
granskning av alkoholpolitiken och utfärdandet av en ny alkohollag (SFS 
1994:1738). Den nya lagen tillsammans med EU-medlemskapet har fyra 
huvudpunkter. För det första, en ökad rätt till försäljning, import samt 
produktion av öl. För det andra; rätt att sälja men även tillverka öl med högre 
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alkoholhalt än det gamla starkölet som maximalt fick ha 5,6 volymprocent 
alkohol. För det tredje blir det tillåtet att importera ökade volymer för privat 
förbrukning och för det fjärde medför medlemskapet förändringar i 
beskattningen. Även licenstvånget för att få sälja klass II öl tas bort, och så 
vidare. EU-inträdet innebär även att Alkoholinspektionen inrättades och det är 
denna myndighet som beviljar ansökningar om import123. Antalet beviljade 
ansökningar under det första året överstiger 170 (Baldwin & Dareblom 1998). 
Dessa förändringar återkommer i beskrivningen av de olika aktiviteterna.  

Ju närmare EU kommer, desto mer ses ölskatterna som ett stort hot då 
EU:s regler föreskriver proportionalitet mellan ölskatt och alkoholhalt 
samtidigt som varje land kan välja skattenivå. På så sätt ger en hög skatt på 
starköl automatiskt en hög skatt på folköl. I Sverige har man däremot sökt 
mildra bruket av drycker med hög alkoholhalt med en icke-proportionerlig 
skatt. Ölskatten på starköl är 1992 13.00/liter i Sverige, men uppges vara 90 
öre/liter i Tyskland och 3:80/liter i Danmark (Pripps 1994). Resultatet blir 
uttalanden från branschen om att ölskatten måste anpassas och att politikerna 
måste ”ta sitt förnuft till fånga”.  

Klassindelningen slopas redan 1992 i samband med EEA-förhandlingarna. 
Mellanöl införs samma år då den nya beskattningen gjorde det prismässigt 
intressant att relansera ölet. Beskattningen av öl förändras alltså senare som en 
följd av EU-medlemskapet medan skattesatsen tidigare varit progressiv. Det 
nya systemet innebär att skatten är proportionell mot alkoholhalten. För 
folkölet gäller dispensregler under tre år. Det så kallade lättölet (närmast unikt 
för Sverige) med volymprocent under 2,5 blir obeskattat. Starköl, alkoholhalt 
över 3,5 volymprocent beskattas med 2.33 kronor per volymprocent och liter 
(se bilaga 2 för mer information). Sverige ligger dock fortfarande högt i ett 
europeiskt perspektiv och effekterna av EU-inträdet och skatterna diskuteras 
intensivt;

Vid årsskiftet fick den svenska bryggerinäringen återigen en kalldusch. 
Istället för sänkta ölskatter fick vi höjda! Skatten på folköl höjdes med ca 
30 procent! Från 91 öre till 1:21 per liter. Skälet sades vara att den sänkta 
matmomsen inte skulle få göra ölet billigare. Den ordinarie ölskatten 
höjdes med ytterligare 5 öre till 2:38 per volymprocent […] Det är 
dessutom tveksamt om skattehöjningarna verkligen tillför staten mer 
skatt. Folk som bor lägligt till kan ju ta hem lågbeskattat öl från Danmark. 
(Spendrups 1996:10)  

Inför årsskiftet 1996-97 fattar den svenska riksdagen vad som beskrivs 
som ett historiskt beslut i svensk alkoholpolitik. För första gången någonsin 
sänks skatten på starköl. Sänkningen är närmare 40 % och samtidigt höjs 

123 Den första juli 2001 övertogs uppgifterna av Statens folkhälsoinstitut FHI. 
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gränsen för skattefritt öl till 2,8 % alkohol. Den svenska skatten på öl klass III 
är då fortfarande ungefär dubbelt så hög som den danska, men sänkningen 
antogs ändå kunna stoppa ökningstakten på privatimporten från Danmark.  

Siffrorna för 1997 visar att skattesänkningen inte ger den förväntade 
effekten på folkölet, där det istället blir en förändring inom folkölsgruppen. I 
början på året blir 2,8 % ölet populärt på grund av 
prissänkningen/skattesänkningen, men under våren 1998 är säljs ungefär lika 
mycket 2,8 och 3,5. 2,8 lockar dock kunder från lättölet. Några större 
förändringar eller vinster för olika bryggerier sägs inte sänkningen medföra. Ett 
år efter genomförandet menar Spendrups att de nya skattesatserna för folkölet 
leder till ”ökade volymer och något bättre marginaler” (Spendrups 1997: 5). 
Andra tonar ned effekterna av förändringen. Trenden mot mer konsumtion av 
starköl istället för folköl och konsumtion av folköl istället för lättöl fortsätter 
emellertid. 

Ökande gränshandel 

Den mest omdiskuterade konsekvensen av EU-medlemskapet är ökad 
gränshandel, vilket uppges orsaka minskad lönsamhet hos svenska bryggerier. 
Utvecklingen innebär också att bryggerierna satsar på lågprisöl på 
Systembolaget i en utsträckning som tidigare var ovanlig. Prispressen bidrar till 
fortsatta rationaliseringar i produktion och distribution. Bryggerierna sluter sig 
via Bryggareföreningen samman och bekämpar utvecklingen genom aktiv 
lobbying. Även utvecklingen av skatterna kopplas framför allt till en ökad 
privatimport124 eller gränshandel. Privatimporten, kombinerad med den 
begränsade tax-free försäljningen och den förmodat tilltagande smugglingen ses 
av Svenska Bryggareföreningen som problematiska konkurrenter till de svenska 
bryggerierna. EU-inträdet medför att man får föra med sig 15 liter starköl mot 
tidigare 5 liter vid inresa till Sverige (oavsett avreseort) (Külhorn et al 1999: 26). 
Detta är ett undantag från de 110 liter som generellt gäller inom EU och 
successivt höjs den svenska gränsen för att anpassas till EU-reglerna. 
Svenskarna börjar handla allt mer öl i Danmark och andra länder med lägre 
skatt. Danmark utsätts för ett liknande tryck från Tyskland. Öresundsbron 

124 Utifrån förändringarna i konsumtionsmönstren och en debatt om alkoholstatistikens 
giltighet undersöker Külhorn et al (1999) alkoholkonsumtionen. Författarna menar att den 
för 1996 och 1997 skattade andelen oregistrerad konsumtion av stark- och mellanöl på 19 
respektive 20 procent kan vara för hög. Utredningen skattar i en annan undersökning 
siffran för 1996 till 16 procent. (Külhorn et al 1999: 39). Samtidigt sker ändå en 
mångdubbling under 1990-talet. Det bör påpekas att andelen resandeinförsel och illegal 
produktion är störst för sprit enligt undersökningen. Undersökningen ska ses mot 
bakgrund av uppgifter i intervjuer om att var tredje öl efter EU-medlemskapet är 
privatimporterad.

Print & Media



242

förutspås öka gränshandeln. Efter EU-medlemskapet uppmärksammas också 
att bryggerierna och Systembolaget tappar försäljning framför allt i södra 
Sverige.

För att vi ska få en förändring i den infrastruktur som byggts upp i södra 
Sverige, med gränshandel och smuggling och så vidare, så måste vi sänka 
skatten till en nivå som gör att priset blir acceptabelt för konsumenterna. 
Regeringen har efter skatteförändringen 1997, då folkölskatten ökade och 
starkölskatten minskade, inte gjort någonting för att möta den ökade 
införseln och smugglingen. Fortsatt lönar det sig att smuggla och köpa öl i 
ett annat land. Nu kommer det att krävas en mycket större skattesänkning 
för att eliminera incitamenten för att handla eller smuggla från ett 
närliggande lågskatteland. (Cathrine Andersson, Svenska 
Bryggareföreningen, 1998/2003125).

Kritiken mot politikerna är tidvis stor inom branschen, och lobbying är en 
viktig del av verksamheten inom bryggareföreningen och för de stora 
bryggerierna. Detta tema är återkommande för Bryggareföreningens tidning 
Bryggeri Bulletin innan den ersätts av mailbaserade utskick. Den allmänna 
åsikten i branschen är att skatten på öl helt måste utjämnas mellan länderna för 
att få vad de uppfattade som ”en rättvis konkurrenssituation”. Problemen med 
gränshandeln är ett återkommande tema i intervjuer, i tidningar och i 
årsredovisningar. Flertalet aktörer menar också att det rör sig om en form av 
konkurrens som man inte kan bemöta, samt betonar åter att skatterna måste 
sänkas och att politikerna inte lyssnat på deras varningar;  

Det vi förvarande om, det har hänt. Vi har alltså fått en gränshandel som 
är ganska stor och jag tror […] det är runt 30 procent av allt öl som 
konsumeras i Sverige, är inte skattat. Och det gör ju som så att, jag kan ju 
alltid fajtas med Pripps och Spendrups, och Falcon. De vill ju jobba med 
samma vapen […] Men mot den här gränshandelsölen har jag ingen 
chans. För de har den fördelen att de slipper skatten och momsen. PLUS, 
att de säljs ju på tidpunkter då inte butiker och sånt är öppet. Du har ju en 
tillgänglighet på 24 timmar om dygnet. (Henrik Dunge, Åbro, 1999) 

Tidvis rapporteras minskad försäljning av öl. 1991 säljs 150 miljoner liter 
starköl tillverkad av svenska bryggerier. Redan innan EU-medlemskapet 
minskar försäljningen och 1996 nås bottennivån, 121,7 miljoner liter 
svenskproducerad öl säljs. Bryggerierna ser förklaringen i; ”de nya 
införselreglerna, den svenska alkoholpolitiken samt höga dryckesskatter” 
(Falcon 1997:3) Den svenska ölkonsumtionen ökar dock fortsatt. Man 
framhåller vidare att ökningen av gränshandeln troligen varit större om inte det 
nya starkölet införts. Samtidigt ökar bryggeriernas egen import av öl i och med 
EU-medlemskapet, även om det därigenom uppkommer nya konkurrenter. 

125 Citatet har förtydligats 2003 av respondenten.  
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Produktionen och försäljningen av starköl i Sverige ökar åter under 1990-talets 
sista år och är 2000 153,2 miljoner liter (Svenska Bryggareföreningen 2002).  

Under hela 1990-talet ifrågasätts alkoholpolitiken på ett annat sätt än 
tidigare. Toleransen för alternativa sätt att införskaffa alkohol ökar. Med 
hänvisning till kontinentala vanor ökar konsumtionen av alkohol under 
vardagarna. Diskussioner förs inom EU om vinbeskattning kontra 
ölbeskattning. EU kräver en proportionell beskattning per alkoholinnehåll och
att skattesatsen är densamma för alla produkter. (Det resulterar i att de svenska 
vinskatterna sänks 2002). Argument från de svenska bryggerierna mot denna 
utveckling stödjer delvis den tidigare alkoholpolitiken;  

Alkoholskatten är ju inte en skatt på drycken som sådan utan på ruset, på 
alkoholen. Då ska man ju beskatta efter alkoholinnehåll, […] det ska ju 
inte vara så att starka drycker blir favoriserade skattemässigt, per centiliter 
ren alkohol. För att begränsa drycken som rusningsmedel ska du beskatta 
efter alkoholinnehåll och inte efter volymintag på hela drycken. (Ulf 
Spendrup, Spendrups, 1999)  

Den legala importen av öl motsvarar 1998 cirka 12 % (Cathrine 
Andersson, Bryggareföreningen, 1998) av den totala sålda konsumtionen. 
Import är vanligt främst från Tyskland och Tjeckien, uppger 
Bryggareföreningen. De stora danska varumärkena licenstillverkas däremot i 
Sverige, varför importen därifrån inte är så stor. Marknaden för mer speciella öl 
vid sidan om den dominerande lagern ökar när importmonopolet tas bort. 

Marknadsföring 

Bryggeriernas möjligheter till marknadsföring är sedan 1970-talet 
begränsade. Under den studerade perioden har det varit möjligt att göra reklam 
för lättöl, men inte för andra ölsorter – till konsument. Därför har företagen 
fokuserat på reklam för lättöl och låtit denna varit kopplad till företagets 
namn/huvudvarumärket Till dagligvaruhandeln har det dock varit möjligt att i 
facktidningar presentera nya produkter. Läskedrycker omfattas givetvis inte av 
marknadsföringsrestriktioner.

Eftersom marknadsföringen är begränsad kan det vara svårt för mindre 
företag att göra sig kända. Många av de nya bryggerierna tillverkar framför allt 
starköl, varför det är svårt att göra reklam för varumärket kopplat till klass I. 
En viktig grund för uppmärksamhet blir därför de olika ”öltester” som 
massmedia kontinuerligt genomför. Artiklar om öl i allmänhet bidrar också till 
uppmärksamhet. Olika utmärkelser och priser har betydelse, men kan inte 
användas i marknadsföringssatsningar;:  

Det är en nackdel i Sverige att inte vi kan kommunicera det effektivt mot 
marknaden. Det är svårt att utnyttja det i en massmedial marknadsföring i 
och med att vi inte får göra reklam för starkölsprodukter. Det gör att vi 
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får inte den spridningen på det […] så att vi får inget genomslag hos den 
allmänna konsumenten. (Carl Krönlein, Krönleins, 1999) 

För att bryggerierna inte ska använda marknadsföring som är oetisk och 
som strider mot lagen har branschen ett egenåtgärdsprogram som ska 
förhindra skärpt lagstiftning. I juni 1996 rapporterar Bryggeribulletinen om att 
Bryggareföreningen åter anordnar utbildningar för bryggerianställda vad gäller 
marknadsföring av öl. Något år senare föreslår alkoholreklamutredningen att 
den tillåtna alkoholreklamen skulle utformas så att den inte kan förväxlas med 
reklam för alkoholstarkare drycker. Bryggareföreningens vd menar då att detta 
gynnar de internationella bryggerierna och inte tjänar sitt syfte 
(Bryggeribulletinen april 1998) Importörer och internationella konkurrenter 
anses allmänt ha en annan möjlighet att marknadsföra sig jämfört med svenska 
bryggerier eftersom dessa kan göra reklam via idrottsevenemang etcetera i sina 
hemländer, evenemang som direktsänds i Sverige.  

Det är framför allt i och med genomslaget för TV-reklam som 
marknadsföringen åter placeras på agendan. Branschföreträdare är dock noga 
med att förmana de som anspelar på onykterhet i sin reklam. Bland annat anses 
Kopparbergs gå för långt med reklamen för ”Kopparbärs”.  

Samtidigt pågår lobbying för en förändrad alkoholpolitik. I denna debatt 
använder sig bryggerierna av samma argument som på 1800-talet; öl är ett bra 
alternativ till alkoholstarkare drycker, l är en måltidsdryck, och så vidare. 
Samarbete med Socialdepartementet mot missbruk är exempel på strävan mot 
måttlig konsumtion som till exempel beskrivs i Pripps årsredovisning från 1997 
(Pripps 1998). 

Dagligvaruhandeln

Bortsett från att de produkter som bryggerierna säljer till sina kunder 
oftast ingår i gemensamma emballagesystem råder framför allt konkurrens i 
försäljning till dagligvaruhandeln. Här interagerar företagen med högre 
frekvens uttryckt som drag och motdrag än i många andra aktiviteter, men 
aktiviteten är svår att jämföra över tid eftersom dragen och motdragen tar 
skepnad av nya former för konkurrens. I början av decenniet pågår en 
förändring där den tidigare låsta marknaden öppnas. Wårby/Spendrups hade 
tidigare varit den största leverantören till KF och Pripps till Ica. Övriga aktörer 
hade kunnat komma in som komplement samt konkurrerat på övriga kanaler. 
En första och förhållandevis omvälvande förändring av konkurrensen är alltså 
denna öppning av marknaden och de påföljande prispressen.  

En andra förändring som sker successivt och parallellt med övriga 
förändringar är förekomsten av fler ölsorter och ölleverantörer i butik. I 
dagligvarubutiker (inklusive servicehandeln) är antalet sorter och därmed även 
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antalet aktörer och märken som aktivt konkurrerar i hyllan mycket mindre än 
på Systembolaget och det ökade antalet bryggerier avspeglas inte riktigt i 
dagligvaruhandeln. Detta till trots sker alltså en ökning av antalet leverantörer 
och de flesta dagligvarubutiker tar in de största varumärkena från de olika 
leverantörerna plus några ytterligare varumärken från olika företag varav kanske 
några från en lokal leverantör eller liknande. Dessutom kan kampanjprodukter 
tas in från åter andra leverantörer, inte minst vid jul, påsk och andra högtider. 
Aktörerna beskriver en utveckling där prispressen till viss del övergår i produkt- 
och varumärkesfokus.  

Prispress finns fortfarande kvar, men den varierar beroende på kanal. Det 
har alltså uppstått en större uppdelning av marknaden som kan sägas utgöra en 
tredje förändring. Priserna är högre i mindre dagligvarubutiker och i 
servicehandeln, medan de är lägre i större butiker och stormarknader. Genom 
introduktionen av olika skattesatser på klass II öl, folköl, uppstår även där en 
prisdifferentiering. 2,8 procents öl blir mer av lågprisöl. För öl har försäljningen 
av lättöl som tidigare nämnts minskat, vilket också innebär att en av de 
prispressade produkterna tappar i betydelse. Minskningen av försäljning på 
lättöl i back kopplas framför allt till en konsumtionsförändring mot starkare 
drycker som hänger samman med både privatimporten och skattesänkningen. 
Samtidigt torde utvecklingen också i någon mån vara relaterad till strävan att 
minska försäljningen av den så kallade rödbacken. Antalet olika lättölssorter har 
generellt varit färre i en butik än andra ölsorter och starkare förknippade med 
butikens ”huvudleverantör”.  

En ökad användning av olika emballage är en fjärde förändring i 
konkurrensen. Användningen av olika emballage är också relaterat till 
kostnadsbilden. Folkölet (2,8 och 3,5) säljs framför allt i olika multipack där 6-
pack är det vanligaste; mer än 90 procent av folkölen i butik säljs som sexpack 
(Thulin 1999). Försäljningen av 12-pack och även 16-pack etcetera ökar och 
säljs mer på pris än vad 6-packen gör. Det är främst burkölen som säljs i butik, 
och den produceras huvudsakligen av de större och medelstora bryggerierna. 
Burklinjer är mindre vanliga för de mindre bryggerierna och dessa företag säljer 
därför framför allt flasköl på glasflaska till butik. Denna typ av emballage är 
inte längre lika intressant i dagligvaruhandeln som den var i mitten av 1990-
talet. När flaskölen introduceras innebär den dock möjligheter till ett högre 
snittpris ut till kund eftersom flaskölen i stor utsträckning säljs enskilt till 
skillnad mot burkölens 6-pack.  

En femte förändring är relaterad till interaktionen i butik, där intensiteten 
förefaller variera under decenniet med avseende på servicegrad med mera. Flera 
bryggerier beskriver även hur konkurrenterna placerar sina produkter så att de 
skymmer och gör huvudkonkurrenternas produkter mer svårtillgängliga. Den 
leverantör som besöker butiken oftast har därför en fördel relativt de andra, 
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vilket missgynnar mindre bryggerier. Även om de stora bryggerierna betonar 
arbetet i butik, så ökar de samtidigt andelen inhyrd personal via 
personaluthyrningsföretag.  

Restauranger  

Pubbesök och öldrickande på restaurang blir allt vanligare i början av 
1990-talet. Det ”är inte längre att betrakta som en trend utan som ett 
institutionaliserat beteende. I så motto har våra umgängesmönster förändrats 
avsevärt och internationaliserats under senare år.” (Pripps 1994: 6)  

Konkurrensen i försäljningen till restauranger bygger ofta på olika avtal 
mellan bryggeri och restaurang. De standardiserande avtalen har bedömts vara 
konkurrensbegränsande där de stora företagen varit inblandade, men fördelarna 
har gjort att de ändock tillåtits. Konkurrensen på restaurang skiljer sig dock åt 
relativt dagligvaruhandeln i och med att dagligvaruhandeln består av olika block 
och där sker avtal och kampanjplanering ofta på nivåer över den enskilda 
butiken. Restauranger däremot ingår i begränsad utsträckning i kedjor, 
exempelvis hamburgerrestauranger. Hotellkedjor innebär också vissa större 
möjligheter, liksom avtal med SAS, SJ med mera. I leveranserna till denna typ 
av kedjor är kopplingen till en bra leverantör av läsk ofta en fördel; de flesta 
restauranger har idag antingen Pepsi eller Coca-Cola som det enda alternativet. 
Falcon och Coca-Cola har också de under en period ett försäljningssamarbete 
mot restaurangkunder utöver samarbetet i distribution. För Falcon är detta 
samarbete en fördel för att framstå som en ”komplett partner” till företagets 
kunder inom restaurangbranschen. 

Det finns olika problem för mindre bryggerier när det gäller att ta sig in på 
restaurang- och krogmarknaden. Ett sådant gäller fatölsanläggningarna. Ofta 
har krogarna avtal med storbolagen vilka kan äga en fat- eller tankanläggning. 
(Linder 1998) Uppgifter från första hälften av 1990-talet uppger att 60 procent 
av det öl som säljs på restaurangerna är fatöl (Pripps 1994: 22). Mot denna 
bakgrund öppnar 50-centiliters returflaskan i egen back marknaden för andra 
bryggerier än de stora även när en fatanläggning inte är lönsam eller möjlig att 
installera. Det är nämligen ofta enligt affärsavtal förbjudet att på samma tapp 
koppla in öl från ett annat företag. Dessa avtal kan, påpekar Linder (1998) 
ibland bygga på exklusivitet. Parallella system kan vidare vara svårt av 
utrymmesskäl. Flasköl är emellertid inte fullgod ersättning då ”en stor stark” 
ofta föredras. Andra problem uppstår genom sponsringen av glas, kylskåp, 
brickor med mera med mera, där mindre bryggerier har begränsade resurser. 
Från och med 1995 har bryggerierna inte rätt till ersättning för dryckesskatten 
om de gör kreditförluster när en restaurang går i konkurs. Detta kan göra 
mindre bryggerier mer återhållsamma. Sortimentsbredden är också viktig;  

Print & Media



247

Man har ju en konkurrensfördel om man har ett stort sortiment. Om man 
går in på en restaurang och kan erbjuda ett brett sortiment, så har man ju 
större chans att komma in, än om man har ett fåtal sorter. Det är lättare 
att slänga ut en leverantör som bara har en sort. Då blir man utbytt av 
nästa som bara har en sort. Men har [man] ett bredare sortiment, så 
kanske man lättare fastnar för den leverantören också. Man har ju lättare 
att bli helleverantör till exempel och vara den som levererar de flesta 
produkterna. (Ulla Simonsson, Zeunerts, 1997) 

Trots de beskrivna svårigheterna för mindre företag uppger exempelvis 
Spendrups i flera årsredovisningar att konkurrensen ökar på restaurangerna när 
de små bryggerierna kommer in. Som motåtgärd utökar Spendrups sin 
restaurangsäljkår. För att ha ett attraktivt sortiment är även bryggeriernas 
import och licenstillverkning av internationella ölsorter har stor betydelse. 
Falcon inleder 1997 ett samarbete med Bass för märkena Bass Pale Ale och 
Caffrey’s. Detta är delvis ett svar på det uppbrutna samarbetet med Guinness 
Brewery, som istället går över till Pripps-Ringnes. Dessa typer av mer speciella 
öl säljs ofta på tapp i restauranger som ett viktigt komplement.  

Innan EU-inträdet är utländska bryggerier mer eller mindre tvungna att 
antingen själva etablera tillverkning i Sverige eller låta sin produkt 
licenstillverkas för att kunna sälja öl till svenska restauranger. En konsekvens av 
EU-medlemskapet är att alla bryggerier inom EU fritt kan leverera fatöl till 
svenska restauranger utan att gå via Vin & Sprit. Många bryggerier och andra 
importörer ansöker därför om licens för att importera öl och även vin. 
Förändringarna gör det möjligt för utländska företag att fokuserat satsa på den 
svenska marknaden. I leveranserna till restauranger har bryggerierna en 
direktkontakt med restaurangen om de har en egen distribution. Om man då 
levererar öl på returglas blir det viktigt att kunna hämta detta från restaurangen 
i den utsträckning som restaurangen önskar; måste någon annan hämta glasen. 
Det blir i så fall vanligen de större företagen; Pripps, Spendrups, Åbro, Falcon, 
eller Krönleins, poängterar Erik Hartman. Vidare menar han att dessa 
bryggerier kanske inte har så starka incitament att ta med andras varor även om 
de ingår i systemet. Detta skapar utrymmesproblem hos restaurangerna. 

Det finns vissa samarbetsinslag; när mindre företag köper in andra 
produkter eller gemensamt bearbetar kunder för att få ett bättre utbud. Falcon 
och Coca-Cola har under en period ett försäljningssamarbete mot 
restaurangkunder utöver samarbetet i distribution. Vinförsäljning är ett 
ytterligare exempel på strävan att erbjuda kompletta sortiment som tillkommer 
efter EU-medlemskapet. 
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Systembolaget - regler och förutsättningar 

Försäljningen av öl till Systembolaget genomgår under 1990-talet en rad 
förändringar. Systembolagets uppdrag baseras på 5 kapitlet 1 § i alkohollagen 
(1994:1738) och utifrån alkohollagen träffas avtal med staten. Systembolagets 
beslut att ta upp en vara i sitt sortiment ska inte grundas på relationen till 
säljaren eller på säljarens aktiviteter i syfte att få till stånd ett köp. Avgörandet 
fälls snarast utifrån systembolagets bedömning om hur brett ölsortiment som 
systembolaget bör tillhandahålla och utifrån alkoholpolitiska överväganden. 
Genom ett offertförfarande fastställs vilka produkter som ska ingå i det 
ordinarie sortimentet. Dessutom införs ett testsortiment 1993, som ger alla 
företag möjlighet att begära att deras produkt tas upp till test. Detta leder 
inledningsvis till en lång kö för testning. Därutöver finns ett tillfälligt sortiment 
och så småningom införs ett beställningssortiment. Det är givetvis mest 
attraktivt för företagen att ha sina produkter i det ordinarie sortimentet.  

Innan den stora ökningen av ölsortimentet (se nedan) är upptagningen till 
Systembolagets sortiment, så kallad listning, ”närmast att betrakta som ett 
rutinmässigt godkännande med relativt korta beslutsperioder” 
(Konkurrensverket 1992: 40). Alla nya produkter har fortfarande rätt att prövas 
för att bli upptagna i sortimentet och svenska produkter får inte gynnas framför 
utländska, ett åtagande som kommit till inför EU-inträdet. Om en produkt tas 
upp som test är den garanterad lansering på ett 50-tal butiker. Därtill tar ofta 
lokala butiker in lokala produkter. I detta skede är produkten garanterad en 
månads testtid då den ska finnas tillgänglig. Efter ett år utvärderas produkten 
och om den inte uppnått tillräcklig volym stryks den ur sortimentet. Även 
tidigare försvann produkter som inte sålde, men kraven skärps automatiskt i 
och med det ökade antalet produkter.  

1994 finns ca 200 ölsorter på Systembolaget, vilket då motsvarar en 
fyradubbling på 10 år. Toppen nås under 1996-1997, men år 2000 är antalet 
fortfarande högre än 1994. Orsakerna är bland annat fler svenska bryggerier, en 
ökad lanseringstakt, mer importmöjligheter samt att ett ”starkt starköl” tillåts. 
Några år tidigare hade även mellanölet återkommit, denna gång med 
Systembolaget och restauranger som försäljningskanal126. Denna ökade mängd 
gör hanteringskostnaderna för höga. Antalet ölprodukter begränsas genom 
skärpta krav på listning och för att få behålla listningen;  

126 När mellanölet gör sitt återinträde 1992 (1 juli) har 23 öl tagits fram på den månad som 
gått mellan beslut och premiären. Spendrups, Åbro, Falcon, Pripps, Banco, Sofiero samt 
Appeltofftska är först ut. Falcon har sju öl, Spendrups 5, att jämföra med Pripps och Åbro 
med tre vardera (”Över 20 mellanöl” 1992). Däremot blir det nya mellanölet inte den succé 
som förväntats. De nya ölen med extra alkoholhalt breddar sortimentet, men tillhör inte de 
produkter som säljer mest.  
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De har så trångt nu i sina lagerhyllor så att det har blivit väldigt svårt att 
komma in med nya produkter, det har blivit svårt för alla och det är klart 
att det har förändrat bilden ganska kraftigt. […] Det är också hårdare att 
få vara kvar på hyllan när man väl har kommit in där, man måste kunna 
sälja för en viss volym. (Lennart Lundh, Zeunerts, 1999)  

Konkurrensen sker via bryggeriernas kommunikation med systembolaget 
och i butikshyllan. I början av 1990-talet är kommunikationen mer 
relationsinriktad. Pripps konstaterar till exempel i en årsredovisning att; ”Under 
1991 måste vi ta krafttag för att höja vår marknadsandel och förbättra våra 
kontakter med systembolaget” (Pripps 1991: 15). Bryggerierna förbjuds dock 
några år senare att ringa upp systembolag, direkt eller elektroniskt, eftersom det 
ses som ett sätt att påverka inköparna. Beställningarna ska istället enbart gå 
efter vad kunderna frågar efter för produkter. Orsaken till förändringarna är det 
ökade antalet leverantörer till Systembolaget. Om alla dessa skulle ringa till 
butikerna tar detta upp mycket tid. Inledningsvis tilläts de svenska bryggerierna 
att kontakta systembolagen, något som kritiserades av andra leverantörer. 
Order läggs från den 1 oktober 1997 genom ett EDI system även för 
bryggerierna. Detta ska även minska möjligheterna till otillbörlig påverkan. 

Denna nyordning uttrycker flera bryggeriföretag tveksamhet mot, i 
synnerhet de mindre företagen. Ett företag menar att de tappar i försäljningen 
när de inte längre får ringa upp och tipsa om nyheter eller påminna om att en 
order borde läggas. Några uttrycker tveksamhet över huruvida reglerna 
efterlevs.

Det blir dock ”ingen automatisk försäljning” av att finnas i de olika 
sortimenten på Systembolaget, säger en bryggare. Flera respondenter, särskilt 
bland de mindre företagen, poängterar vikten av restaurangmarknaden för att 
nå god omsättning på Systembolaget. Om det är möjligt att komma in med sina 
produkter på restaurangmarknaden kan företagen på så sätt skapa ett intresse 
för produkterna, som leder till försäljning när kunden sedan kommer in på ett 
systembolag och ser produkten där. Alternativt kanske kunden till och med 
efterfrågar produkten så att den beställs hem. Samtidigt har de mindre 
företagen problem att nå ut i större omfattning på restauranger, vilket kan 
skapa en ond cirkel. 

Upplevelsen av ökad trängsel, kortare tider för produkter att etableras 
samt volymkrav för att få stanna kvar är gemensamma för alla bryggerier. Både 
stora och små bryggerier upplever dock att den andra parten gynnas. Erik 
Hartman på Fria Bryggerier summerar diskussionen. Han menar att statistiken 
från Systembolaget visar att de små bryggeriernas andel minskar under de sista 
åren av 1990-talet. Detta stöds också av tabell 6.1 (se nästa avsnitt) som visar 
att situationen för några av de medelstora bryggerierna (Åbro, Kopparbergs 
samt Krönleins) förbättras i termer av marknadsandelar. Däremot har 
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Spendrups och Pripps/Falcon/Carlsberg sammantaget inte tappat vad de 
medelstora vunnit och alltså måste utvecklingen vara sämre för de mindre. 
Samtidigt ökar försäljningen av starköl under 1990-talets sista år, varför även 
volymen för de mindre ökar. En orsak till den relativa förändringen är att de 
mindre varumärkena främst är öl som testas vid några tillfällen och sedan går 
konsumenterna tillbaka till välkända sorter, tror man på Bryggarföreningen. 

En fördel med Systembolaget för de små bryggerierna är dock att det är 
lätt att få riksspridning. Först måste man emellertid komma in i sortimentet, det 
vill säga listas. Hartman menar härvid att Systembolaget har en konserverande 
effekt på marknadsstrukturen eftersom, bryggerierna inte får arbeta aktivt och 
sälja mot Systembolagets butiker och inte heller marknadsföra 
alkoholprodukter; “om det nu är så att man inte får sälja aktivt på butiker, om 
det nu inte är så att man för marknadsföra de här produkterna, hur i hela friden 
ska man då kunna etablera ett nytt varumärke?”. Ölet får dock en annan 
exponering relativt andra drycker gentemot kund genom de 
självbetjäningsavdelningar där enbart cider och öl plockades av kunderna själva 
(innan de fullständiga självbetjäningsbutikerna etableras).  

Hartman anser också att vinstkravet hos monopolet strider mot 
konsumenternas och leverantörernas krav på ett konkurrensneutralt och brett 
utbud av produkter eftersom vinst oftast nås genom att minska kostnader, och 
begränsa antalet leverantörer och sortimentet för att få en så effektiv 
distribution och logistik som möjligt. Därtill finns en kontrollapparat kring 
skatterna, och regler för hur man får transportera och hantera produkter och 
olika tillstånd som kan vara problematiska att hantera för små företag. Vissa 
avgifter har dock sänkts i och med den så kallade Franzéndomen. 

De stora bryggerierna ser en helt annan problematik. De menar att deras 
produkter missgynnas i prissättningen relativt mindre bryggerier, men även 
relativt utländska produkter. Så här formuleras det till exempel från Pripps;  

När konsumenten själv får bestämma sitt val av produkter i en 
konkurrensutsatt miljö, då väljer hon oftare Pripps varumärken jämfört 
med de val hon gör på Systembolaget. I kraft av sin monopolställning 
missgynnar Systembolaget konsekvent de stora svenska leverantörerna 
och lyfter istället medvetet fram små utländska bryggeriprodukter. När 
Systembolaget förlorar sin monopolställning och konsumenternas val 
börjar styra, kommer Pripps andelar inom starkölssortimentet sannolikt 
att öka kraftigt. (Pripps 1995: 30) 

På Spendrups gör man flera år senare ett likartat ställningstagande, men 
man menar också att de små bryggerierna har ”en viktig roll. De bidrar till en 
positiv image och ett ökat intresse kring öl som även kommer Spendrups till 
del” (Spendrups 2000: 16). Spendrups verkar för att Systembolaget ska anpassa 
sina marginaler till kostnaden för produkten.  
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Prissättningen på Systembolaget utgår i början av decenniet ifrån olika 
prisgrupper. Bryggerierna kan välja vilken prisgrupp de vill tillhöra, men 
Bryggareföreningen protesterar (bland annat) mot att prissättningen innebar 
samma pålägg för alla (och även mot expertpanelen med mera). Man menar att 
ölet missgynnas relativt andra produkter. Från och med år 2000 ska varje 
varusort på systembolaget bära de egna hanteringskostnaderna, vilket medför 
sänkta ölpriser, men höjda vinpriser (Levander 1999). Olika produktkategorier 
kostar nämligen väldigt olika i hantering, och större volymprodukter blir 
billigare. Dock sker ingen fördelning inom respektive produktkategori på de 
olika märkena, vilket de stora volymproducenterna protesterar emot.  

Priskonkurrens via Systembolaget  

Priskonkurrensen gör under andra halvan av 1990-talet entré´ på allvar i 
Systembolaget. Till skillnad från i dagligvaruhandeln är det inte om bra 
marginaler gentemot handeln eller lockpriser som driver utvecklingen. Istället 
är det gränshandeln som nämns som orsak. När så lågprisprodukterna är 
etablerade måste även alla större bryggerier följa efter. Företagen har 
inledningsvis relativt goda marginaler i sin försäljning till Systembolaget, vilket 
har betydelse vid perioder av hård prispress i dagligvaruhandeln. När priserna 
och marginalerna försämras på alla kanaler upplevs det som ett stort problem;  

Man säger att Sverige är en skyddad marknad, innan vi gick in i EU, där är 
ingen konkurrens och sånt. Det är ju egentligen tvärtom, vi har haft 
väldigt mycket konkurrens utifrån. Vi har ju inte varit skyddade i vår 
bransch. Däremot så har vi haft en snedfördelning i våra marginaler i 
branschen. Och det kan vi ju faktiskt tacka våra svenska skattesystem och 
alkoholpolitik för. Det var som så att på 80-talet när inflationen började 
rulla iväg rejält så hade man ju som så från finanssidan att sprit och 
alkohol fick inte bli billigare för konsumenten, och därför, om inte 
bryggerierna höjde sina priser, så höjde staten skatten på öl. Och 
bryggarna är ju inte dåliga på att räkna och i och med att man alltid kunde 
få fram innan hur inflationen var under året, så hann man alltså höja 
ölpriserna till Systembolaget som själv också är ett monopol då. Och på 
det här viset så fick man upp en väldigt hög marginal inom 
produktgruppen starköl på Systembolaget. […] Och i stort sett kan man 
se det ungefär som Gröna Lund då, att okej, vi tjänar inte så mycket 
pengar på dagligvaruhandeln, men vi har igen det på Systembolaget. 
(Henrik Dunge, Åbro, 1999) 

Pripps bryggerier är länge det dominerande företaget i försäljningen till 
Systembolaget med varumärket och ölen Pripps Blå. Pripps totala 
marknadsandel på denna kanal är under 1980-talet varit ca 50 procent, för att i 
och med Falcons och Spendrups framgångar sjunka ner mot 30 procent. Vid 
mitten av och under den senare delen av 1990-talet tar dock andra produkter 
tidvis över. Norrlands Guld marknadsförs intensivt av Spendrups vilket ger 
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resultat (Lidén 1998). Just märken som Norrlands Guld, Pripps Blå, Falcon 
Export och Åbro original är under en längre period viktiga storsäljare för de 
största företagen. Det är alltså, trots framväxten av nya bryggerier, de stora 
bryggerierna och deras varumärken samt licensmärken såsom Lapin Kulta och 
Carlsberg som dominerar ”starkölsligan”. Det är framför allt licensmärken som 
står för de stora rörelserna på listan över de mest sålda starkölen. Åbro original 
går dock från 60:e plats till 10:e plats mellan åren 1992 och 1993.  

Större förändringar sker från mitten av 1990-talet och framåt. 
Förändringarna avspeglar sig inte i vilka företag som säljer mest volymmässigt, 
vilket illustreras i tabell 6.1. Carlsberg/Pripps/Falcon har ungefär samma 
volymandel 2001/2000 som 1995. Det som sker är att de varumärken som 
toppar försäljningslistan delvis är helt andra än tidigare. Vidare säljs de till lägre 
priser.

Tabell 6.1. Marknadsandelar på Systembolaget, starköl och cider 
Andelar 1995 i  
procent (öl) 

Andelar 2001 i  
procent (öl) 

Andelar 2001 i procent  
(cider & blanddrycker) 

Pripps Bryggerier 29,9  1. Spendrups 19,3  1. Kopparbergs/Sofiero 37,9 
Spendrups 22,1 2. Falcon 18,9  2. Åbro Bryggeri 29,9 
Falcon Bryggerier 20,7  3. Åbro Bryggeri 14,3  3. Zeunerts Bryggeri 8,3  
Åbro 10,79 4. Carlsberg Sverige 12,9  4. Krönleins 7,1  
Kopparbergs Bryggeri 2,9 5. Pripps Bryggerier 11,9 5. Carlsberg Sverige 3,9  
Krönleins 2,0 6. Krönleins 6,2  6. Kiviks Musteri 3,9  
Adaco AB 1,9 7. Kopparbergs/ Sofiero 6,1 7. Spendrups 3,3  
Dagab Unil AB 1,6 8. Galatea Spirits 3,3 8. Pripps bryggerier 1,2  
Zeunerts AB 1,41 9. Heba Trading 1,2  9. Bibendum 0,8  
Vinhuset Bibendum 1,0 10. Bibendum 1,1 10. Nya Gellivare Bryggeri 0,8  

Källor: Inblick – Systembolagets fickstatistik för 1996: 9 samt Systembolagets 
försäljningsstatistik 2001: 8. Volymbaserade marknadsandelar.  

Utvecklingen mot lågprisöl på Systembolaget beskrivs ibland som 
någonting kvalitativt nytt, men även tidigare har bryggerierna öl som säljs till 
lägre priser. Det nya är det genomslag dessa produkter får och att de blir ett 
konkurrensmedel bryggerierna emellan. Alla aktörer är mer eller mindre 
överens om att det är en utveckling som är uppkommen mot bakgrund av den 
ökade privatimporten och att Pripps öl BlåGul spelar en stor roll.  

Krönleins och en del andra aktörer lyfter fram deras öl ”Stockholm” som 
föregångare till BlåGul. Stockholm är ett öl som under en längre period inte sålt 
så bra, och Krönleins väljer mellan en prissänkning eller att ta bort produkten 
från sortimentet. De väljer prissänkningen och Stockholm ligger under en tid 
på Systembolagets topp-tio-lista. De övriga större bryggerierna uppger 
inledningsvis att de inte har för avsikt att följa med i utvecklingen (Welinder 
1998). Så lanserar Pripps BlåGul, i påföljande årsredovisning beskriven som 
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”vårt nya trendstarköl”. Framgången är omedelbar men förvånande, säger Vd:n 
för Pripps-Ringnes. Efter två månader toppar BlåGul Systembolagets 
försäljningsstatistik och är ”mer än dubbelt så stor som nummer två. Aldrig 
tidigare i Systembolagets historia har ett öl så snabbt blivit en sådan 
försäljningsframgång” (Pripps 1999: 25); 

[Krönleins] hade minskat priset med 7-8 procent, max 10 procent och 
hade haft en viss framgång med det. De hade varit upp till en 3-4 
procentandelar och stannat där. Men det hade så att säga inte ändrat den 
totala bilden av vad ska öl kosta på Systembolaget. Men när Pripps gjorde 
detta, det var det som startade hela lågprissegmentet. Och när vi såg att 
Blågul hade fortsatt 18 procentandelar av Systembolagets hela försäljning i 
januari i år efter det att man hade höjt till 11:50, då förstod vi att här 
måste vi också gå med, för ett sånt stort segment kan vi inte låta vara 
obearbetat. (Staffan Bremander, Falcon, 1999). 

De andra bryggeriföretagen känner sig alltså tvingade att följa efter. 
Spendrups lanserar Blue Tiger, med begränsad framgång, Banco Bryggerier 
Allsvensk, Kopparbergs Dansk Fadøl, och så vidare. Den öl som dock lyckas 
bäst är Falcons Millennium. Spendrups framhåller att de valt att inte gå in i 
lågprissegmentet och att denna strategi varit framgångsrik. Oavsett om de 
lyckats med en avsedd strategi eller misslyckat med ett bästsäljande nytt 
lågprisöl framstår agerandet som relativt lyckat. Detta visas då två av de fyra 
bäst säljande ölen på Systembolagets såldes av Spendrups, Norrlands Guld 
(andra plats) och Mariestads (tredje plats) (Spendrups 2001: 16).  

Effekterna av lågprissegmentet 1999 uppges av Staffan Bremander på 
Falcon vara att lågprissegmentet till hälften utgörs av en total volymökning i 
ölförsäljningen på Systembolaget. Den andra hälften är volym som 
kannibaliserar på andra varumärken. Mest tappar Prippsvarumärket. Av de 
varumärken som är kopplade till ett specifikt företagsnamn bland de stora 
(Pripps, Spendrups och Falcon) tappar Falconvarumärket relativt sett minst. 
Mariestads är ett annat varumärke som klarar sig bra, liksom 
Carlsbergvarumärket. I sammanhanget är det också viktigt att skilja på volym 
kontra värde och marginaler. De volymökningar som ett visst öl ges behöver 
inte motsvara vinst eller ökade marginaler hos det säljande företaget.  

Några respondenter kritiserar Pripps för att ha startat lågpristrenden och 
menar att det är ett olyckligt drag av en marknadsledare att inleda 
priskonkurrens. Från Pripps hävdar man dock att avsikten aldrig var att starta 
en ny trend eftersom det redan tidigare funnits lågprisöl. Detta innebär också 
att effekterna i form av prisfokusering beskrivs som ”olyckliga”. Över tiden går 
de första, låga priserna även upp något. Men priserna ligger ändå lägre än 
varumärkesprodukterna.  
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Försäljning av cider 
Cider är exempel på en produkt som skapar en ny aktivitet i branschen 

under 1990-talet. Tidigare säljs närmast alkoholfri cider i dagligvaruhandeln 
som en måltidsdryck. Några aktörer är specialiserade på denna dryck och det är 
aktörer som inte riktigt räknas till bryggeribranschen; Herrljunga cider och Bob 
industrier. ”Riktig” cider, det vill säga fermenterad sådan importeras och säljs 
på Systembolaget i mycket liten omfattning.  

Under 1990-talet växer så cider med ungefär samma styrka som folköl 
respektive starköl fram som nya produkter i dagligvaruhandeln, på restauranger 
och på Systembolaget. De senare kanalerna öppnas framför allt efter 
avregleringen 1995. Även de alkoholfria ciderprodukterna får ett uppsving och 
fler aktörer startar produktion. De cidrar som säljs på butik eller de nya cidrar 
som säljs på Systembolag och restauranger är inte cider enligt den egentliga 
definitionen eftersom de inte är fermenterade. En riktig cider har alltid mer 
alkoholsmak än dessa, varför det funnits ett förslag inom Bryggareföreningen 
att man inte ska få kalla något för cider som de facto inte är en riktig, jäst cider.  

Från början är det framför allt de mindre bryggerierna som säljer cider. Till 
exempel säljer Kopparbergs och Zeunerts cider motsvarande starköl på 
Systembolaget och Hellefors säljer billig cider på 1,5 liters PET i 
dagligvaruhandeln. Segmentet räknas vid mitten av 1990-talet fortfarande in i 
vinstatistiken, men får senare egen statistik. År 2000 säljs 12689 tusen liter cider 
på Systembolaget127. Som framgår av tabell 6.1 är det även fortsättningsvis de 
mindre företagen som slagit sig fram på starkcidermarknaden. Kopparbergs, 
Åbro, Zeunerts och Krönleins toppar listan och Kopparbergs position 
förstärks i och med köpet av Zeunerts och Sofiero. (För övrigt ligger samma 
person bakom både Kopparbergs och Zeunerts ciderprodukter). Under 1999 
och framåt börjar även de stora företagen att satsa mer på detta segment. 
Aktiviteten är inledningsvis marknadsexpanderande och omfattar endast en viss 
grupp av företag, medan konkurrensen sedan utökas för att omfatta de flesta 
stora och medelstora företag och några mindre. Ciderprodukter utgör även en 
kompletterande produkt vid erbjudanden till restauranger och till 
dagligvaruhandeln. 

Inledningsvis säljs den icke alkoholfria cidern på restauranger, i 
dagligvaruhandeln och på Systembolaget i 50 cl flaska. Över tiden utökas 
emballagetyperna så att cider framför allt säljs på burk i 4-pack och 6-pack. 
Även ciderprodukterna påverkas av de förändringar som tidigare beskrivits vad 
gäller Systembolaget.  

127 Det motsvarar ungefär försäljningen av ölen Millennium under samma period. 
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Försäljning av vin och andra alkoholhaltiga produkter 
En annan helt ny aktivitet för bryggerierna är försäljningen av vin. 

Systembolagets ensamrätt att sälja sprit och vin till restauranger upphör den 1 
januari 1995. Därigenom blir det möjligt för bryggerierna att leverera även vin 
och sprit till restaurangerna i konkurrens med Systembolagets 
restaurangförsäljningsbolag RestaurangPartner AB. Bryggerierna intar härvid 
initialt olika positioner. Falcon köper 1998128 in sig i vinimportören Göte 
Andersson AB och överlåter de importrättigheter man förvärvat till 
vinimportören. Spendrups satsar på vinhandel i egen regi. Spendrups inriktar 
sig på ”flaskimporterade kvalitetsviner i låg- och mellanprisklassen”, en 
marknad med ”90 procent av den svenska vinkonsumtionen” (Spendrups 
1996:16). Spendrups strävar efter att etablera Bag-in-Box på 
restaurangmarknaden för att förenkla servering av bordsviner. Även Åbro 
satsar på en viss vinförsäljning efter något år. Huruvida det nya 
totalleverantörskapet innebär en fördel eller inte är omtvistat. Falcon som är 
engagerade främst genom delägarskap menar att det är en självklar fördel att 
sälja vin;

Både Spendrups och Åbro försöker ju för tillfället vara totalleverantörer. 
Vin. öl, vatten, läskedrycker, och slåss då mot Pripps Ringnes som har en 
väldig styrka och som inte släpar med sig vinet. även om vinet är extremt 
lönsamt så tar det ändå bort fokus. Och de slåss mot oss, det vill säga mot 
Carlsberg i form av Coca-Cola-Falcon. (Staffan Bremander, Falcon, 1999). 

Pripps avvaktar men inledde 1999 ett samarbete med vinhuset Bibendum. 
Samarbetet omfattade bland annat restauranger. Fusionen mellan Carlsberg och 
Pripps-Ringnes förändrar situationen. Systembolagets RestaurangPartner är 
emellertid marknadsledande i försäljningen av vin och sprit till restauranger 
under hela perioden. Konkurrensen med Systembolaget betecknas ibland som 
ojämn och de rabatter som Systembolaget gav kunderna ifrågasätts.129

Systembolaget är till exempel Spendrups största kund av vin på flaska under 
1990-talets andra halva, vilket beror både på att det mesta vinet konsumeras i 
hemmet samt enligt Spendrups förmenande - att restaurangerna inte upptäckt 
möjligheten att köpa vin från en enda leverantör.  

Ett annat segment som bryggeriföretagen engagerar sig mer i är olika 
winecoolers och alkoläsk. Vid mitten av 1990-talet introduceras och debatteras 
alkoläsken, då en ny produkt med ungefär samma styrka som starköl, flitigt. 
Produkterna är under en period storsäljare (t.ex. Hooch), men bland annat på 

128 Tillsammans med Vingaarden A/S. 
129 Mot bakgrund av detta beslutade Systembolaget våren 2002 sälja RestaurangPartner AB 
för att tydliggöra sin roll. 
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grund av debatterna om produkternas etiska tvivelaktighet minskar deras 
popularitet till förmån för cider.  

Försäljning av läsk & stilldrinks samt vatten 
Försäljningen av läskedrycker blir efter Coca-Colas inträde 1997 det mest 

uppmärksammade området för bryggerierna i dagligvaruhandeln. I början av 
decenniet är förlitandet på läskförsäljning genom 33 cl flaskor fortfarande stort, 
men denna försäljning ersätts allt mer av PET flaskor på 1,5 liter. Även 
returglasflaskor för Coca-Cola på 1,5 liter ersätts av PET. Läsk på burk säljs av 
de största bryggerierna och svarar för en stor del av impulsköpen etc. Det finns 
alternativa flaskstorlekar och emballage, ofta från de mindre bryggerierna men 
dessa säljs framför allt i servicehandeln.  

Läskedrycker har traditionellt importeras i mycket liten utsträckning 
eftersom licenstillverkning varit vanligare. Det är också olika coladrycker som 
utgör det mest säljande segmentet inom läsk, där alla aktörer vill ha sin del av 
försäljningen. Coca-Cola är den mest sålda läskedrycken i Sverige. 1995 står 
dagligvaruhandeln för ca 75 procent av cola-marknaden. Pepsi har ca 22 
procent och CC ca 71 procent av marknaden på dagligvaruhandeln. Det är 
alltså licensdrycker som dominerar försäljningen. Falcon marknadsför då XL-
cola och vid mitten av 1990-talet introduceras olika typer av konkurrerande 
color av Dagab, ICA och KF. Coca-Cola och Pepsi uppges emellertid inte se 
dessa som något hot och produkterna får heller inte några större 
marknadsandelar. Det är Coca-cola som är den starkaste läskedrycken på 
marknaden; HUI genomför 1997 en undersökning på uppdrag av Fri 
Köpenskap. Denna visar att det starkaste varumärket i dagligvaruhandeln är 
Coca-Cola, oberoende av hur mycket butikerna omsätter (Thulin 1997). Trots 
att Pepsi både i samarbete med Spendrups och senare med Pripps utmanar är 
Coca-Cola ohotad. 1994 introduceras Pepsi Max, en cola utan socker men med 
mer smak än andra light-drycker. Den blir lyckosam för Pepsi och Spendrups 
samt innebär en skjuts för hela varumärket. Året därefter svarar Coca-Cola med 
colan TAB X-tra  

De andra stora märkena inom läsksegmentet är också ofta 
licensvarumärken såsom Fanta och 7-up. Därtill finns ett brett sortiment av 
mer traditionella, ”svenska” läskedrycker såsom Trocadero, Portello och 
Pommac. Dessa tullverkas på licens från dem som äger recepten till 
produkterna och tillverkas ofta av flera företag. Vissa rättigheter förvärvas dock 
av exempelvis Pripps. Olika fruktläsker som hallonsoda, päronsoda med mera 
tillverkas också. Falcon har ett sortiment på 33 cl och 1,5 liter utan särskilt 
starka varumärken med som säljs parallellt med deras ölprodukter i de butiker 
där Falcon är helleverantör. Liknande gäller för Åbro.  
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Vid mitten av 1990-talet börjar även andra företag att tillverka läsk, några 
av de nya bryggerierna och handeln. Detta leder till att ett tydligare 
lågprissegment på 1,5 liter i retur-PET framträder bland annat företrätt av 
Hellefors och Kopparbergs. Ett antal företag har mindre tillverkning av läsk 
och säljer varianter på mer klassiska svenska läsksorter. En del säljs mer lokalt, 
en del som komplement till restauranger när företagen levererar öl och en del 
säljs till servicehandeln. Samtidigt tar 0,5 liters läsk och stilldrinks en större 
marknad av impulshandeln. Inte minst i servicehandeln är 50 cl PET-flaska ett 
centralt emballage.  

Priserna (producentpriserna) ökar efter EU-medlemskapet i mindre takt än 
under perioden 1990-1994. Framför allt märks prisutvecklingen på läskedrycker 
(Konkurrensverket 2000a). Gränshandeln förknippas framför allt med sprit- 
och ölprodukter, men även läskprodukter utsätts för omfattande konkurrens 
genom gränshandeln samt parallellimport.  

Det är också i mitten av 1990-talet som Coca-Cola och Pripps börjar 
förhandla om framtiden. Coca-Cola visar intresse inför Pripps försäljning från 
Volvo och vill köpa ut rätten till produktionen av Coca-Cola; ”Vi vill inte vara 
en del av någon annans strategi utan själv styra vår utveckling” säger CC:s 
regionchef i Norden (Larsson 1995; Carlsbergs vinst minskade, 1994). Coca-
Cola vill införa ett nytt avtal vilket innebär att Pripps skulle mista kontrollen 
över sina egna läskvarumärken. Pripps nekar och mister Coca-Cola, vilket enligt 
uppskattningar utgör 30 procent av Pripps volym och en stor andel av deras 
marginaler130. Strax efter fusionen meddelas alltså att Coca-Cola inte längre 
tänker låta Pripps producera, distribuera, marknadsföra eller sälja Coca-Cola. 
Coca-Cola startar egen tillverkning och samdistribuerar med Falcon. Ett avtal 
träffas med Falcon som innebär att Coca-Cola tar över ägandet av Falcons 
varumärken på läsk och stilldrycker och Falcon satsar mer på ölmarknaden. 131

Coca-Colas offensiv tros expandera hela marknaden, vilket skulle gynna 
alla läsktillverkare. Coca-Cola anses vara en mycket resursstark konkurrent som 
har möjlighet att markera sitt område i butikerna med särskilda avdelningar och 
hyllor samt kylar. Coca-Cola tappar marknadsandelar när de startar eget och 
ligger i förhandlingar med Pripps men expanderar därefter och är mycket aktiva 
i butik;

130 1987 förlorade TILL bryggerier rätten att distribuera och sälja Coca-Cola produkter. 
TILL startade istället ett samarbete med Falcon bland annat om Falcons XL-cola. 
(Konkurrensverket 1992, dnr 33/92) Detta var första steget mot en fusion med Falcon.  
131 Coca-Cola möter problem i försöken att förvärva franska Orangina samt Cadbury 
Schweppes. I Sverige gäller det främst rätten att använda Schweppes varumärke. 
Konkurrensverket beslutar att genomföra en särskild undersökning varpå Coca-Cola 
återkallar anmälan av förvärvet i Sverige. (Konkurrensverket 1999)  
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Du har sett, om du tittar från konsumentens synvinkel så har det varit 
väldigt positiva aktiviteter. Du har fått ett större utbud av produkter 
genom ökad konkurrens, du har också fått en bättre prisbild, 
konsumentpriserna har sjunkit. Så det är väl två viktiga bitar. Det har, från 
att ha varit en slumrande bransch så har man börjat att förbättra hur det 
ser ut i butiken, ombyggnader av butiken. Coca-Cola har ju placerat ut ett 
stort antal kylskåp på marknaden så att du kan köpa kyld dryck på en helt 
annat […] Och tittar du specifikt på läskedrycksmarknaden, en sovande 
läskedrycksmarknad fick ju plötsligt fart. Svensken dricker ju väldigt lite 
läskedrycker, om du jämför, Sverige är, om du tittar liter konsumerad per 
capita i Sverige så ligger vi på ca 70 liter. Norrmännen ligger på 120. 
Danskarna ligger på 90 och Finland är faktiskt minst på 50 liter. (Joachim 
Cederbladh, Coca-Cola, 1999)  

Det finns dock blandade åsikter om effekterna av Coca-Colas strategi. I en 
artikel från 1998 ges en dyster bild av läsk- och ölmarknaderna. ”Coca-Cola, 
som går fram som en bulldozer med kylar och läskpallar i svenska butiker, tror 
dock att den svenska läskmarknaden kan växa 10-15 procent om året” trots att 
”marginalerna på läsk har krympts ytterligare”. ”Men de nordiska bryggerierna 
hade inte mycket att sätta emot när Coca-Cola och PepsiCo beslutade gå på 
storoffensiv på den nordiska marknaden” (Ekelund 1998). I en annan artikel 
används åter ett starkt bildspråk för att beskriva Coca-Colas strategi. 
”Satsningen har fått konkurrenterna att rasa. Anklagelser om prisdumpning, 
utskeppning av egna kylar till butikerna och att orsaka överproduktion i 
befintliga bryggerier är bara ett axplock ur högen med klagomål. Reaktionerna 
rör dock inte colajätten i ryggen. I kriget om marknadsandelar är alla vapen 
tillåtna.” Dåvarande Vd:n för Coca-Cola i Sverige framhåller att sådana 
resonemang skulle man inte använda vid produkter såsom mobiltelefoner eller 
bilar. (Edling 1999)  

Coca-Colas säljmetoder uppmärksammades även i ICA-nyheter där det 
framkommer att åsikterna bland handlarna varierar. Framförallt är det de små 
och medelstora butikerna som beskriver en viss maktlöshet gentemot Coca-
Cola. Andra framhåller hur arbetet förbättrat deras resultat. Otvetydigt verkar 
dock vara att handeln har upplever en ökad försäljning av cola-produkter sedan 
Coca-Cola etablerade sig i Sverige och att fler butiksbesök görs av Coca-Colas 
säljkår (Rinkeborn 1998). Coca-Cola ökar även sin marknadsföring kraftigt 
inför julen 1998 och framåt för att tävla med julmusten om att vara 
konsumenternas juldryck. 

I butik är det särskilt svårt för mikrobryggerier att konkurrera, eftersom 
dessa endast har ett fåtal sorter att erbjuda, medan de stora har ett brett 
sortiment med relativt hög kvalitet och etablerade varunamn. Vad mindre 
företag kan erbjuda butikerna är att ställa sina förhoppningsvis lönsamma 
produkter där, medan större bryggerier erbjuder en betalning för att få ställa dit 
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sina hyllor/kylar. Ett alternativ är att de stora finansierar en ombyggnad eller 
någonting liknande.  

Ett sätt att öka försäljningen, väl i butik, är att använda trepack av öl eller 
läsk. Där detta har används har försäljningen ökat med ca 30 % på 
produkterna. Andra sätt att stimulera försäljningen och bearbeta butikerna är 
de nya trågen eller brättena som förbättrar och förenklar exponering och 
hantering. 

De större bryggerierna försöker minska sitt förlitande på läsk, såväl 
Spendrups som Falcon annonserar en ökad inriktning mot öl snarare än läsk 
vilket förändrar den tidigare bilden av tre stora företag med starka sortiment på 
såväl öl som läsk. Sedan Pepsi beslutar lämna Spendrups hamnar Spendrups i 
ett dilemma inför ett framtida produktionsbortfall. Det talas tidigt om att 
Spendrups ska lansera Virgin sortimentet, vilket också sker. Spendrups 
relanserar även flera svenska klassiker på läskområdet under namnet 
”Spendrups klassiker”. Även Pripps förstärker åter på läskområdet i och med 
de nya satsningarna med Pepsi.  

Under 1998 uppstår en kontrovers mellan Norge och Sverige vad gäller 
läskförsäljningen. Norska producenter kan handla socker till 
världsmarknadspriser till skillnad från EU-medlemmen Sverige. Därigenom blir 
norsk läsk billigare och kan konkurrera med den svenska i större utsträckning 
än tidigare, vilket snabbt ökar importen (Rosengren 1998a). Lösningen på 
problemet blir en införselavgift på läsk från Norge till EU samtidigt som Norge 
i fortsättningen slipper tullar in till EU. Det är fortsatt fördelaktigt för till 
exempel dagligvaruhandeln att lägga produktion av egna varumärken för läsk i 
Norge. Läskmarknaden försätter öka under ett antal år liksom konkurrens av 
billig parallellimport av läsk. Denna parallellimport sker i burkar och 
plastflaskor som inte kan återvinnas i de svenska retursystemen.  

Försäljningen av stilldrinks samt vatten ökar under decenniet. För 
stilldrinks är det framför allt nya emballage samt nya smaker för produkterna 
MER samt Festis som driver utvecklingen. Konsumtionen av bordsvatten i 
Sverige har traditionellt sett varit låg, men under 1990-talet ökar främst 
smaksatt vatten markant enligt siffror från Bryggareföreningen. Även 
försäljning av olika bordsvatten utan annan smaksättning än kolsyra ökar i 
försäljning. Pripps står här för en stor del av marknaden med Ramlösa och 
Vichy Noveau, medan Spendrups har Loka. De måste sägas vara de största 
märkena, och produkterna är tillverkade på källvatten. Åbro säljer Hwila, och 
även en del andra bryggerier har olika vatten på flaska. Dessutom tillkommer 
importerade produkter som Evian som tidigare endast undantagsvis funnits i 
Sverige.

Mineralvatten säljs tidigare framför allt på 33 cl flaska, ett emballage som 
allt mer kopplas till restaurang och storhushållsmarknaden. Bordsvatten och 
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mineralvatten ökar på 1,5 liters PET, men det är 0,5 liters PET som står för 
den stora ökningen. Ökande trender i samhället mot mer vattendrickande gör 
att det under 1990-talets senare del framför allt är i detta segment som nya 
smaker och varianter lanseras.  
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7 INTERAKTIONSPROCESSERNAS 
FÖRÄNDRING  

Studiens syfte; ”att bidra med kunskap om branschomvandling genom att 
utveckla förståelsen för branschinteraktionens betydelse för institutionell 
förändring” utgör grunden för de fyra analyskapitel, 7 till 10, som följer. 
Kapitel 7 betonar förändring i interaktionsprocesserna medan kapitel 8 
fokuserar kontexten genom en analys av förändringen i det strukturella stödet 
för interaktionen. Dessa kapitel är utgångspunkten för att i kapitel 9 analysera 
dynamiken i form av tryck och trögheter i olika typsituationer. I kapitel 10 
integreras de tidigare kapitlen för att konceptuellt utveckla förståelsen för 
institutionell förändring och dynamik i branscher.  

I detta kapitel sammanfattas de interaktionsprocesser för olika aktiviteter 
som beskrivits i kapitel 5 och 6. Analysen baseras på jämförelser av om och hur 
interaktionen förändrats, både med avseende på konkurrens och på samarbete. 
I kapitlets senare del kategoriseras utvecklingen av interaktionen såsom 
antingen mönsterbrytande eller mönsterbekräftande. Kapitlet avslutas med en 
diskussion om olika karakteristika hos dessa processer.  

Introduktion
De politiskt initierade förändringarna i de båda studerade branscherna 

syftar bland annat till en förändrad interaktion. Eftersom interaktion kan 
förstås som konkurrens respektive samarbete är ett sätt att belysa branschens 
utveckling att sammanfatta och analysera förändringar i konkurrens och 
samarbete för olika aktiviteter132. Resultaten kan sedan ligga till grund för 
diskussioner om hur förändringar i interaktionen är relaterade till institutionell 
förändring och huruvida stabilitet i interaktionen är ett tecken på institutionell 
stabilitet eller på att nya institutioner stödjer existerande interaktionsmönster.  

132 Emedan det är mycket vanligt att i studier av branschinteraktion belysa förändringar i 
traditionella marknadsvariabler, såsom pris med mera, bygger denna studie på helt andra 
antaganden och utgångspunkter. Kvantitativa analyser av prisutveckling är därmed inte av 
intresse medan aktörernas beskrivningar av huruvida pris är viktigt eller inte däremot är av 
stort intresse.  
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I den teoretiska genomgången i kapitel 3 framhölls tre olika typer av 
karakteristika för konkurrens. För det första, sättet att konkurrera, till exempel 
om priskonkurrens ersätts av varumärkeskonkurrens eller om konkurrensen får 
ökat eller minskat inslag av konflikt. För det andra, intensitet, vilken bestäms av 
den upplevelsebaserade frekvensen i interaktionen mellan konkurrenterna. 
Intensiteten i konkurrensen ökar om drag och motdrag blir mer frekventa. 
Omvänt minskar intensiteten och konkurrensen blir passiv om inte företagen i 
samma utsträckning som tidigare interagerar relativt varandra. Förekomsten av 
”drag och motdrag” antyder en direkt interaktion mellan två aktörer, men 
interaktionen sker egentligen framför allt indirekt genom relationen till 
kunder/konsumenter. I fallbeskrivningarna finns dock många aktiviteter där 
företagen varken direkt eller indirekt möter varandra på marknaden men där 
aktörerna trots detta beskriver ett ökat konkurrenstryck utifrån andra varandras 
agerande. Även mer indirekt agerande, såsom rationaliseringsåtgärder, bör 
därför ses som tecken på intensitet i interaktionen. Rationaliseringsåtgärder kan 
följas åt mellan organisationer och ses som uttryck för drag och motdrag. Även 
om rationaliseringsåtgärderna motiveras med att de är nödvändiga för att klara 
konkurrensen från andra bör de ses som ett uttryck för konkurrens exempelvis 
i produktion eller distribution. En parallell till intensitet i konkurrensen 
används därför i den följande analysen av aktiviteter, nämligen 
konkurrenstryck. För det tredje, konkurrensens omfattning avser huruvida 
konkurrensen sker på nya områden, eller att konkurrensen upphör på områden 
där den tidigare funnits, att fler eller färre aktörer deltar och så vidare.  

Även förändringar i samarbete kan ta sig olika uttryck. För det första, 
sättet att samarbeta kan ändras, exempelvis kan allianser bildas, karteller 
upplösas eller kollektiva strategier formaliseras i branschorganisationer. För det 
andra, varierar samarbetets djup, det vill säga närheten i samarbetet, huruvida 
parterna ofta möts för att utveckla aktiviteten, och vilka och hur många i en 
organisation är involverade i samarbetet och hur inbäddat i olika strukturer 
samarbetet är. Slutligen är kan samarbetets omfattning förändras. Sker 
samarbetet på nya områden eller överges samarbetet på gamla områden, vilka 
och hur många aktörer deltar?  

Förändringar i interaktionen inom mejeribranschen
Före avregleringen organiserades flera aktiviteter i branschgemensamma 

samarbeten, ofta formaliserade i särskilda organisationer. Avregleringen innebar 
att tidigare samarbeten i stor utsträckning kom att förbjudas samtidigt som 
konkurrens introducerades för flera aktiviteter. Avregleringen innebar trots 
detta inte en entydig förändring mot minskat samarbete. Istället utvecklades 
nya interaktionsmönster av såväl samarbete som konkurrens. En 
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sammanställning av aktiviteterna och deras huvudsakliga förändring under det 
senaste decenniet finns i tabell 7.1. Den analys som utgör grunden för tabellen 
utvecklas på de kommande sidorna. I tabellen sammanställs och systematiseras 
de verbala beskrivningarna av interaktionens förändring enligt ett förenklat 
tumregelssystem. Syftet är att trots den intuitiva tolkning av olika berättelser 
som upplägget bygger på möjliggöra en jämförelse mellan olika processer i 
detta och i de kommande kapitlen. Givetvis kan inte komplexa 
förändringsprocesser reduceras till tumregler133, men däremot kan förfarandet 
lyfta fram likheter mellan de fokuserade interaktionsmönstren.  

Bedömningen av interaktionens förändring anges i tabellen med punkter 
och karakteriseringen motiveras och beskrivs därefter. I tolkningen och 
tilldelningen av antalet punkter, det vill säga hur mycket interaktionen 
förändrades, har tagits hänsyn till om förändringarna beskrivits som samtidiga 
eller inte. Vissa förändringar utgör en successiv utveckling under decenniet, 
medan andra förändras i olika faser. Ju fler aspekter av interaktionen som 
förändras samtidigt eller i tät följd, desto mer omfattande har förändringen 
antagits vara. Utifrån de kriterier som sattes upp för vad som utgör förändring i 
konkurrens respektive samarbete illustreras en stor förändring med tre punkter. 
En medelstor förändring ger två punkter och ingen eller en relativt liten 
förändring markeras med en punkt. Om en karakterisering inte är tillämplig för 
aktiviteten, exempelvis för att aktiviteten inte fanns vid tidpunkten, markeras 
detta med ett streck.  

Det bör poängteras att det är förändringen som fokuseras, och både 
ökningar och minskningar av konkurrensens respektive samarbetets intensitet 
och så vidare är relevanta. En stor förändring kan därför mycket väl bestå av 
såväl minskad konkurrens som minskat samarbete. För att förstå förändringars 
förlopp över tiden enligt ovan, har 1990-talet delats in i tre olika faser, för vilka 
eventuella förändringar lyfts fram. De faser som används är 1990-1992, 1993-
1996, 1997-2000. Fasindelningen baseras på centrala händelser i branschen och 
förändringar i interaktionen. Den första fasen representerar därmed 
förändringar inför och direkt efter avregleringens första steg, den andra fasen 
representerar förändringar huvudsakligen relaterade till EU-anpassning före 
och efter EU-medlemskapet. Den sista fasen representerar utvecklingen under 
decenniets sista år när de politiska förändringarna börjar sätta sig, företagen 
hittar formen för konkurrens samtidigt som nya förändringar i och med ett 
utökat EU, reformering av EU:s jordbrukspolitik är aktuella. Under denna 
period sker även nya fusioner.  

133 Avsikten är inte att ge intryck av någon form av exakt mätning.  
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Tabell 7.1. Aktiviteter och förändrad interaktion i mejeribranschen. 

Aktivitet Förändringar i 
konkurrensen 

Förändringar i 
samarbetet 

Fas 1 Fas2 Fas2 Fas 1 Fas 2 Fas 3 
M1. Primärproduktion * * * * * * * * *
M2. Råvarudistribution * * * * * * *
M3. Processproduktion       
a) Färska mjölkproduktion * * * * * * * * *
b) Specialprodukter * * * * * * * * * * * * * * * * 
c) Ost  * * * * * * * * * * * * * * * 
d) Matfett * * * * * * * * 
e) Mjölkpulver * * * * * * * *  * * * * 
M4. Produktutveckling        
a) Färska mjölkprodukter * * * * * * * * * * * 
b) Specialprodukter * * * * * * * * * * * * * * 
c) Functional Foods - * * * ** - * * 
d) Produktutveckling ost * * * * * * * * * * * * * 
e) Matfett * * * * * * * * * 
f) Mjölkpulver * * * * * * * * 
M5. Distribution       
a) Färska mjölkprodukter * * * * * * * 
b) Specialprodukter * * * * * * * * * * * * * * 
c) Ost * * * * * * * * * * * * * * * * 
d) Matfett * * * * * *
e) Mjölkpulver * *  * * * * * * * * * 
M6. Försäljning       
a) Färska mjölkprodukter * * * * * * * * * * 
b) Specialprodukter * * * * * * * * * * * * * * * * 
c) Ost * * * * * * * * * * * * * * * * 
d) Matfett *  * *  *  * * * * 
e) Mjölkpulver * *  * *  * * * * * * * 

Primärproduktionen och råvarudistributionen
Primärproduktionen (M1) karakteriseras av att framför allt konkurrensen 

förändras134. Förändringarna sker från en förhållandevis stabil situation. 
Konkurrensen mellan mejeriföretagen om råvaran är begränsad då 
mejeriföretagen inte kontinuerligt försöker få nya leverantörer och detta 
förändras inte under decenniet. Däremot tillkommer fler inslag av kvalitets- 

134 Det som analyseras är konkurrensen mellan mejeriföretagen om råvaruleverantörer, inte 
relationen mellan råvaruleverantör och mejeriföretag.  
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och miljöarbete samt ekologisk produktion. Detta förändrar 
konkurrensinteraktionen i primärproduktionen så till vida att inriktningen i 
primärproduktionen blir ett möjligt konkurrensmedel. Rationaliseringskrav 
påverkar det pris som mejeriföretagen erbjuder sina leverantörer och ger ett 
ökat konkurrenstryck. Konkurrensinteraktionens omfattning förändras genom 
att antalet råvaruleverantörer blivit färre och likaså antalet mejeriföretag. Ju 
större områden som ett mejeriföretag levererar till, desto svårare är det att hitta 
alternativa köpare. Sammantaget beskrivs förändringar i 
konkurrensinteraktionen på flera områden över tiden och det samma gäller det 
kontinuerligt ökade inslaget av ekologisk produktion. I varje fas kan därför 
förändringen bedömas som medelstor och innehållande en pendling mellan 
stabilisering och nya förändringar av samma typ.  

Samarbetet mellan mejeriföretagen i primärproduktionen är vid periodens 
början indirekt och inte särskilt djupt. Det har vidare varit stabilt över åren före 
avregleringen. Samarbetet har bestått av gemensamt kunskapsframtagande och 
kvalitetskontroller med mera. Böndernas och mejeriföretagens gemenskap via 
LRF har en koordinerande påverkan men denna påverkan är mycket indirekt 
och förändras inte särskilt mycket i samband med avregleringen eller EU-
medlemskapet. Ett nytt inslag tillkommer, även det indirekt koordinerat, via 
utvecklingen av Krav-konceptet och införandet av den standard Krav 
föreskriver som den dominerande standarden i branschen. Förändringarna i 
samarbetsinteraktionen bedöms därför sammantaget som begränsade i alla 
faser.

Råvarudistributionen (M2) karakteriseras av ökade rationaliseringar, vilka 
är ett uttryck för en ökad konkurrensintensitet i andra aktiviteter. Det finns 
också nya inslag i interaktionen genom den ekologiska produktionen som 
innebär vissa successiva omläggningar i intransportlinjer. Konkurrensen sker 
inte på nya områden eller omfattar nya aktörer. Sammantaget kan 
förändringarna i konkurrensen beskrivas som begränsade i alla faser utom den 
andra. Det är i den andra fasen som fullskalig produktion av ekologisk 
produktionen påbörjas och därmed påverkas råvarudistributionen något mer. 
Förändringen kan beskrivas som medelstor. I råvarudistributionen sker inga 
större förändringar vad gäller samarbete inom branschen, vilket är begränsat 
både före och efter 1990-talet 

Aktiviteter i processproduktionen 
Processproduktionen (M3) inom mejeriföretagens anläggningar 

karakteriseras oavsett aktivitet av ökad intensitet i konkurrensen genom 
rationaliseringskrav. Rationaliseringskraven har funnits även tidigare men 
förnyade krav utgör vid de flesta tidpunkter upplevelser av konkurrenstryck. 
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 För produktionen av färska mjölkprodukter (M3a) tillkommer förutom 
rationaliseringskraven ökad diversifiering med fler produkter än tidigare. 
Ekologiska produkter, smaksatt fil och mjölk, nya förpackningsstorlekar med 
mera lyfts in i produktionen. Den ökade konkurrensen i försäljningsledet 
innebär ett konkurrenstryck i produktionen genom ökade krav på flexibilitet 
för att hantera fler produkter och ibland korta produktionsserier. När de olika 
mejeriföretagen successivt rationaliserar sin produktion kan detta som ett 
uttryck för en ökad intensitet i konkurrensen med fler drag och motdrag. Sättet 
att konkurrera förändras också mot ett segment med färskare produkter med 
kort leverans- och produktionstid, vilket även det innebär kortare serier för det 
färskaste sortimentet. Dessutom tillkommer en viss produktion av ”private 
labels” till livsmedelshandeln trots att mejeriföretagen är tveksamma därtill. 
Bland annat Falköpings mejeri deltar tidigt i ett sådant samarbete framför allt 
för att undvika att erbjudandet går till andra aktörer. Före avregleringen innebär 
den ytterst begränsade konkurrensen mellan mejeriföretag att mejeriföretagen 
har likartade produkter i sitt standardsortiment av färskvaror. Efter 
avregleringen får produktionsinriktningen får tydliga konkurrensimplikationer 
och detta innebär ett ökande antal produkter inom fler områden. Utvecklingen 
sker successivt över decenniet och bidrar till kontinuerliga förändringar i 
interaktionen, och förändringarna betraktas som medelstora under alla faser.  

I produktionen av det färskaste sortimentet finns mycket begränsat direkt 
samarbete före och efter avregleringen och EU-medlemskapet. Det finns ett 
fåtal samarbeten kring filprodukter och liknande, vilka återfinns i ökande 
omfattning efter avregleringen och de politiska åtgärderna. Däremot sker en 
förändring i samarbetets inriktning när det indirekt koordinerande samarbetet 
som regleringarna inneburit tas bort. Förändringen måste betraktas som 
begränsad under alla faser.  

Produktionen av specialprodukter135 (M3b) har vid början av decenniet 
begränsad konkurrens i produktionen på grund av arbetsfördelning samt 
begränsad konkurrens i försäljningen. Efter avregleringen ökar 
konkurrensintensiteten, vilket märks i form av produktionsförändringar till 
följd av att nya produkter lanseras. Sättet att konkurrera förändras mot att 
inkludera flexibilitet och inte bara rationaliseringskrav i produktionen. 
Omfattningen av konkurrensen var tidigare begränsad och bedrevs framför 
mellan mejerier och övriga livsmedelsföretag, men nu konkurrerar alla svenska 
mejerier som producerar specialprodukter, utländska konkurrenter och den 
övriga livsmedelsindustrin som kan framställa liknande produkter. Det blir allt 
viktigare att fylla produktionen med lönsamma specialprodukter. 

135 Det vill säga yoghurt, crème fraiche och liknande produkter.  
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Förändringarna i konkurrensinteraktionen ses som stora även om de sker 
kontinuerligt över tiden.  

Samarbetet i produktionen av specialprodukter är varken före eller efter 
förändringen särskilt djupt, men det tidigare samarbetet med produktion av 
Yoggi som huvudsakligt exempel var väl förankrat i branschen. Detta 
samarbete reduceras under den sista fasen. Med början under den första fasen 
inleds nya allianser mellan svenska företag och mellan svenska och utländska 
företag kring produktion av specialprodukter (Yoplait, Danone med mera). 
Yoplait-samarbetet bryts under den sista fasen. Förändringarna ses som 
medelstora i de första två faserna och som stora under den sista fasen.  

Produktionen av ost (M3c) karakteriseras före avregleringen inte av någon 
direkt eller omfattande konkurrens då företagen framför allt tillverkar sortiment 
som kompletterar varandra. Efter avregleringen och inte minst upplösandet av 
RiksOst uppstår därför ett nytt sätt att konkurrera där det gäller för företagen 
att producera produkter som är attraktiva på marknaden och mejeriföretagen 
startar produktion av fler ostsorter för att bli heltäckande. Nya produkter 
såsom matlagningsostar tillverkas. Olika varianter av standardsortimentet 
produceras vilket innebär förändringar i produktionen. Därtill kommer 
rationaliseringskrav som innebär ett ökat konkurrenstryck. Omfattningen av 
konkurrensen ökar från att ha varit mycket begränsad. I den första fasen är 
förändringarna framför allt förberedande och medelstora. I övriga faser är de 
stora.

Samarbetet i produktionen av ost minskar till omfattningen och ändras till 
sättet eftersom det branschgemensamma samarbetet upphör. Den tidigare 
inriktningen på branschgemensam koordinering av produktionen försvinner 
under fas 2. Nya samarbeten uppstår samtidigt mellan ett begränsat antal 
aktörer. Uppkomsten av specifika manualer för vissa ostsorter under fas 3 
innebär en ny branschgemensam koordinering som även påverkar 
produktionen. Det tidigare samarbetet var väl förankrat och inbäddat i 
branschen vilket bidrar till upplevelsen av förändring. Förändringarna pågår 
över tiden och är medelstora i faserna 1 och 3 men stora i fas 2 då effekterna av 
upplösandet av RiksOst upplevs.  

Produktionen av matfett (M3d) genomgår liksom övrig produktion 
kostnadsrationaliseringar som är ett uttryck för intensitet i konkurrensen. På 
vissa områden uppstår potentiell konkurrens där det tidigare rådde samarbete, 
såsom i produktionen av produkter kopplade till varumärket Smör. 
Konkurrerande produktion avser dock framför allt exportmarknader. 
Konkurrensen är därmed mycket indirekt. Förändringarna i konkurrensen sker 
successivt och kan närmast beskrivas som begränsade under den första och den 
tredje fasen. En viss anpassning av produktionen till den nya situationen sker i 
den andra fasen när några företag, exempelvis Falköping, utökar sin produktion 
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och förändringen kan ses som medelstor. Samarbetet i produktionen av matfett 
begränsas av upplösta varumärken men bibehålls till stod del genom nya avtal. 
Samarbete är relativt distanserat både före och efter avregleringen och 
Konkurrensverkets åtgärder innebär inga direkta förändringar. Den tidigare 
branschgemensamma koordineringen försvagas men kvarstår helt för Bregott. 
Även förändringarna i samarbetets form är relativt begränsade i faserna 1 och 2 
men kan ses som medelstora när vissa samarbeten ifrågasätts och bryts upp 
under fas 3.

Före avregleringen kunde överskott av enkla produkter som mjölkpulver 
exporteras till bättre priser än vad som blev fallet efter avregleringen. På den 
tiden kunde även en rationell produktion av mjölkpulver (M3e) åstadkommas 
genom export av överskott. Det fanns därför begränsad konkurrens i 
produktionen vid början av decenniet. Avregleringen innebar att 
rationaliseringskraven kvarstod och ökade när konkurrensen på marknaden fick 
effekter även i produktionen. Rationaliseringskraven och prispressen ökar 
successivt under decenniet. Detta innebar en viss ökad omfattning av 
konkurrensen mellan företagen men med effekten att de så långt möjligt 
undviker produktion av mjölkpulver. Området får därför en tydligt minskad 
attraktivitet i produktmixen. Till viss del inriktas produktionen på mer 
avancerade varianter av mjölkpulver, men det är endast Arla som deltar. 
Förändringarna sker relativt snabbt och kan därför betraktas som stora i fas 1. I 
övriga faser sker fortsatt förändringar även om dessa kan ses som mer 
begränsade i och med att den stora förändringen sker direkt efter avregleringen.  

I samarbetet förändras omfattningen av samarbeten i produktionen av 
mjölkpulver successivt. Några företag byter samarbetspartners och den tidigare 
indirekta branschkoordineringen försvinner. De nya samarbeten som uppstår 
innebär inga direkta fördjupningar. Förändringarna är begränsade i den första 
fasen då samarbetet framför allt var administrativt och medelstora i de andra 
faserna då olika samarbeten bryts och inleds.  

Aktiviteter i produktutvecklingen 
För alla aktiviteter som gäller produktutveckling (M4) har konkurrensen 

inom branschen ökat. Samarbetets omfattning har också genomgående 
förändrats. I utvecklingen av det färskaste sortimentet (M4a) är det inga 
omfattande forskningsinsatser som genomförs, det handlar framför allt om 
produktanpassning och utveckling av varianter av standardsortimentet. Sättet 
att konkurrera i utvecklingen förändras egentligen inte förutom att mejerierna 
hela tiden breddar sortimentet. Denna anpassning sker dock allt mer frekvent 
och med drag och motdrag som talar för en ökad konkurrensintensitet. Vidare 
kan konkurrensen sägas omfatta nya områden genom emballageförändringar 
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och produktförändringar. Förändringen sker kontinuerligt men framför allt 
under de sista två faserna vävs flera förändringstrender samman och 
förändringarna ses där som stora och som medelstora i den första fasen.  

Samarbetet är före avregleringen begränsat för det färskaste sortimentet 
och ökar något mellan vissa mejeriföretag under decenniet. Den tidigare 
indirekta koordinering som övriga branschgemensamma samarbeten och 
regleringar medförde upphör. Förändringarna i samarbetet kan därför sägas 
vara begränsade i alla faser.  

Produktutveckling av specialprodukter (M4b) karakteriseras av stora 
förändringar i konkurrensinteraktionen, förändringar som pågår under hela 
decenniet, men intensifieras under den senare delen. Före avregleringen 
arbetade mejeriföretagen utanför Arla mer begränsat med produktutveckling av 
specialprodukter även om de flesta hade specialprodukter om mer avancerade 
filsorter med mera räknas dit. Produktutveckling och produktanpassning sker 
nu på fler områden, områden som är nya för vissa företag. Antalet varianter av 
existerande sortiment ökar och likaså de antal aktörer som deltar i utvecklingen. 
Dessutom intensifieras interaktionen eftersom frekvensen i drag och motdrag 
ökar. Även inriktningen i interaktionen förändras under decenniet. 
Förändringen består i en ökad blandning av produkter med relativt korta 
livscykler och fler produkter med starka varumärken än tidigare. Tidigare var 
det framför allt Arla som satsade på varumärkesutveckling. Förändringarna 
betraktas som medelstora i fas 1, intensifieras till att bli stora i fas 2 och är 
fortsatt stora i fas 3 även om en stabilisering kan skönjas.  

Samarbete i produktutveckling av specialprodukter var tidigare vanligt i 
form av arbetsdelning; när Arla utvecklade en yoghurt tenderade andra företag 
att köpa in den. Dessutom var utvecklingsarbetet ofta kopplat till de 
gemensamma varumärkena. Denna form av indirekt samarbete har avsevärt 
minskat i omfattning. Företagen är idag mindre villiga att köpa in sådana 
produkter och skulle om möjligt vilja utveckla och tillverka dem själva. En del 
företag har inlett samarbeten med konkurrenter. Dessa samarbeten 
karakteriseras av ökat djup relativt tidigare samarbeten medan de tidigare var 
mer inbäddade. Samarbeten inriktas mindre på branschgemensamma regler och 
regleringar och mer på ömsesidiga utbyten och avtal mellan företag. 
Förändringen i samarbetets form äger rum över tiden och kan beskrivas som 
medelstor i alla faser. 

Utvecklingen av Functional Foods136 (M4c) betraktas både som en ny 
aktivitet och ett nytt område för konkurrens. Aktiviteten är inledningsvis en del 

136 Liksom i det empiriska kapitlet används termen Functional Foods i betydelsen 
produkter som aspirerar på att kunna ha goda hälsoeffekter. Efter studiens genomförande 
har dock regler för vad som får kallas Functional Foods tagits fram.  
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av utveckling av specialprodukter, men får en så pass speciell utformning att 
den från och med den andra fasen betraktas som en egen aktivitet. Sättet att 
konkurrera formas efterhand och innebär satsningar på varumärken, 
omfattande forskningsinnehåll och långsiktiga processer. Oklarheten i vad som 
gäller öppnar för olika aktörers försök att definiera området. Satsningarna är 
större än vad som tidigare varit vanligt. Det finns en intensitet i form av drag 
och motdrag även om det rör sig om långsiktiga processer och denna intensitet 
ökar under decenniet. Med tanke på den stora osäkerhet som karakteriserar 
processerna rör det sig om stora förändringar i interaktionen i både fas 2 och 3, 
även om fas 3 mot slutet innehåller en stabilisering och då minskar något till 
medelstor förändring.  

Samarbetet i utvecklingen av Functional Foods är begränsat. Då det 
handlar om att bygga starka varumärken sker inte samarbetet mellan de svenska 
mejerierna utan mellan mejeriföretagen och aktörer utanför eller i utkanten av 
branschen. Över tiden utvecklas principer för produkterna som har en viss 
koordinerande effekt. Det rör sig totalt om begränsade förändringar som 
snarast skapar ett sätt att interagera än förändrar ett existerande sätt att 
interagera.  

Produktutvecklingen av ost (M4d) är före avregleringen en aktivitet av 
begränsad omfattning. Även konkurrensen är begränsad. Utvecklingen rör sig 
till stor del om produktanpassning. I samband med och efter RiksOsts 
upplösning förändras konkurrensen mot ökade inslag av produktutveckling 
såväl produktanpassning. I synnerhet i produktanpassningen ökar intensiteten 
då mejerierna interagerar med drag och motdrag. Nya produktområden är 
matlagningsostar med mera. Interaktionen förändras senare mot en minskad 
intensitet i produktanpassningen vad gäller de generiska ostarna och en utökad 
satsning på utveckling av varumärken. Förändringarna är medelstora i fas 1, 
stora i fas 2 då de flesta förändringarna slår igenom samt stora i fas 3 då fokus 
läggs på produktutveckling och varumärken såväl som den tidigare 
dominerande produktanpassningen.  

Samarbetet i produktutveckling av ost har även det tidigare varit begränsat. 
Det har dock funnits ett mer indirekt samarbete koordinerat genom RiksOst 
och andra branschgemensamma organ. Detta upphör, varför omfattningen av 
samarbete minskar. Det rör sig om en medelstor förändring med effekter i 
början av fas 2. En medelstor förändring är också standardiseringen av de 
generiska ostarna i fas 3. 

I produktutvecklingen av matfett (M4e) har det tidigare inte funnits 
mycket konkurrens. Omfattningen av konkurrensen ökar i så måtto att fler 
företag producerar produkter för export men det är en fortsatt begränsad 
produktutveckling. Arla står fortsatt för den huvudsakliga produktutvecklingen 
och forskningsinnehållet i produkterna utökas. Konkurrensen sker främst 
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relativt andra livsmedelsföretag och utländska mejeriföretag. Nya produkter 
som utvecklas är exempelvis ekologiska matfettsprodukter och produkter som 
gränsar till att vara Functional Foods. Intensiteten i interaktionen gäller framför 
allt relationen mellan mejeriföretag och övriga konkurrenter. Konkurrensen är 
intensiv redan i början av decenniet och utifrån detta sker endast begränsade 
förändringar. Förändringen av konkurrensen är därför begränsad i den första 
fasen och medelstor i faserna 2 och 3 när nya produktvarianter lanseras.  

Det indirekta branschkoordinerade samarbetet minskar successivt och 
ersätts av ett marknadsbolag som i sin tur delvis upplöses. Samarbetets 
omfattning minskar alltså, men det samarbete som kvarstår koordineras 
ungefär som tidigare. Det rör sig inte om några särskilt djupa samarbeten men 
det tidigare samarbetet, som visserligen organiserats på olika sätt, var djupt 
förankrat i branschen. Förändringen sker framför allt i fas 3, då bland annat 
samarbetet kring Smör avslutas, samtidigt som antalet produktvarianter inom 
ramen för existerande samarbeten utökas (ekologiska produkter) och är då 
närmast medelstor.  

Utvecklingen av mjölkpulver (M4f) har tidigare varit begränsad och därför 
har även konkurrensen i utvecklingen av mjölkpulver varit begränsad. Behovet 
av utveckling ökar efter avregleringen men få företag har möjlighet att satsa på 
detta. Det råder ett starkt konkurrenstryck och det är framför allt Arla som 
driver mer avancerad utveckling och därmed ändrar inriktningen. Företagen 
minskar sin produktion av mjölkpulver så långt det är möjligt. Förändringen i 
konkurrensen är medelstor – förändringen som sådan innebär en förändring i 
sättet att konkurrera, men få företag deltar. Förändringen kopplas framför allt 
till fas 2.

Samarbetet i utvecklingen av mjölkpulver ökar något i omfattning men 
detta gäller framför allt olika samarbeten som inkluderar Arla. Inriktningen 
förändras mot mer av avancerade tekniska inslag. Förändringen av samarbetets 
form är begränsat i faserna 1 och 3 men medelstor i fas 2. 

Aktiviteter i distributionen 
Konkurrensen och samarbetet i distributionen (M5) samt interaktionens 

förändring beror på vilken typ av produkt som distribueras. Distributionen av 
färska produkter (M5a) uppvisar en relativt oförändrad interaktion. Tidigare 
fanns ingen konkurrens i aktiviteten. Detta berodde dels på den redan före 
avregleringen upphävda men kvarlevande regleringen som innebar att 
mejeriföretagen undvek varandras upptagnings- och distributionsområden, dels 
på avsaknaden av incitament till konkurrens. Området för konkurrens har ökat 
eftersom företagen via nya distributionsformer nått in på varandras områden, 
om än i liten skala. Trots flera uppmärksammade sådana inbrytningar är 
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förändringen marginell vad gäller distributionen av färska produkter i sin 
helhet. Undantag finns för distribution till storhushåll. Drag och motdrag har 
blivit mer vanliga på detta område och därför finns det en tendens till ökad 
intensitet i konkurrensen. Det sker flera förändringar i konkurrensen, vilka är 
begränsade i de två första faserna men i den tredje fasen kan beskrivas som 
medelstora mot bakgrund av storhushållsdistributionen och den ökning av 
distribution mellan områden som ändå skett.  

Långt tidigare kunde branschregleringen ses som uttryck för ett passivt 
samarbete. Såväl före som efter avregleringen är emellertid direkt samarbete i 
distributionen av färska produkter ytterst begränsat.  

Distribution av specialprodukter (M5b) karakteriseras av stora 
förändringar i konkurrensen. Mejeriföretagen tillverkar allt fler produkter som 
är likartade samt distribuerar dessa över större områden. Fler aktörer omfattas 
också, både nationella och internationella. Därtill ökar intensiteten i 
konkurrensen via fler drag och motdrag. Sättet att konkurrera inriktning 
förändras mot att leverera över flera områden och även via grossister vilket 
man inom mejeriföretagen tidigare varit mer tveksamma till. Förändringen 
pågår successivt i alla faser och pendlar mellan stabilisering och åter ökad 
omfattning av förändring.  

Samarbetet genomgår en medelstor förändring. Det tidigare samarbetet 
var mycket indirekt och baserades på de gemensamma varumärkena. Detta har 
ersatts med ett mindre omfattande samarbete som rör samma produkter och 
nu baseras interaktionen på köp- och säljrelationer. De nya samarbetena är 
därmed något mindre inbäddade. Samtidigt har tidigare samarbetsrelationer 
som kunnat liknas vid allianser mellan mejeriföretag i syfte att utbyta produkter 
fått ökad omfattning. Dessa samarbeten är något närmare/djupare än tidigare. 
Branschövergripande samarbete ersätts av allianser, både med svenska aktörer 
inom branschen och med utländska mejeriföretag. Förändringarna sker framför 
allt i faserna 2 och 3 och är där medelstora med periodvisa inslag av 
stabilisering.  

Distributionen av ost (M5c) samordnades tidigare via bitningscentraler 
ägda av RiksOst. Konkurrens fanns då mellan mejeriföretagen/RiksOst och 
specialiserade ostgrossister samt handelns grossister som importerade ost. 
Konkurrensen ökar efter RiksOsts upplösande till att omfatta fler aktörer. 
Successivt ökar även fokus i grossistimporten av utländsk ost, både efter EU-
medlemskapet och efter avregleringen. Det är flera aktörer än tidigare som 
parallellt tar plats i distributionen och konkurrerar om kanalerna. Sättet att 
konkurrera utvecklas mot samarbeten med grossisterna. Ett mejeriföretag har 
parallellt startat egen grossistverksamhet och konkurrerar därmed med 
mejeriföretagen och till viss del med grossisterna. Intensiteten i interaktionen 
ökar, inte minst från den tidigare situationen med begränsad interaktion. 
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Förändringarna sker framför allt i slutet av fas 1 och i fas 2 då de är stora. I fas 
3 sker fortsatt förändringar men de är medelstora.  

Det fanns alltså tidigare ett omfattande och väl inbäddat samarbete 
mejeriföretagen emellan. Detta samarbete handlade framför om arbetsdelning 
och koordinering. Några företag utanför Arla har fortsatt att samarbeta på 
samma sätt som man gjorde inom RiksOst. Det rör sig fortfarande om 
samarbeten med en koordinerande inriktning. Därutöver samarbetar företagen 
mer med andra, utländska, mejeriföretag och tar in deras ostar i samma 
distribution som den egna osten. Förändringarna i samarbetets form bedöms 
som stora i slutet av fas 1 och i början av fas 2. I fas tre gäller eventuella 
förändringar framför allt exportmarknader. Förändringarna får då betraktas 
som relativt begränsade.  

Distributionen av matfett (M5d) innebär mer begränsade förändringar i 
konkurrensen. Den tidigare arbetsfördelningen i produktionen kvarstår delvis 
för volymprodukterna bland annat genom licensavtal, vilket stödjer 
distributionsmönstret. Vidare kan grossisterna betraktas som både kunder och 
konkurrenter eftersom de importerar såväl som distribuerar konkurrerande 
produkter. Samarbetet mellan konkurrenterna är gäller framför allt praktisk 
koordinering och förändras endast i begränsad utsträckning.  

Distributionen av mjölkpulver (M5e) genomgår en ökad 
konkurrensutsättning i och med avregleringen. Prispressen på området slår 
igenom när utjämningsbidragen tas bort vilket påverkar 
distributionskostnaderna. I försäljningen till industrin styrs distributionen av 
avtal mellan mejeriföretagen och kunderna. Avtalen baseras på 
marknadsmässiga principer och låga distributionskostnaderna är av vikt. 
Priskonkurrensen har alltid varit viktig i dessa relationer, så sättet att 
konkurrera har inte ändrats. Däremot har prisläget och de öppnade 
marknaderna givit svenska mejeriföretag en kostnadsnackdel, vilket slår igenom 
som ökad intensitet i konkurrensen. Förändringarna sker relativt snabbt efter 
avregleringen och är medelstora. Konkurrenstrycket förstärks i senare faser och 
förändringarna är även då medelstora.  

Samarbetet i distribution av mjölkpulver karakteriserades tidigare till viss 
del av gemensam hantering samt möjligheten till export av överskott med 
rimlig lönsamhet. Vidare har en gemensam organisation som handhade lagring 
med mera avskaffats. Istället har nya samarbeten har uppstått mellan ett mindre 
antal aktörer. Dessa samarbeten är också främst inriktade på koordinering och 
förenklad hantering. Förändringarna i samarbetet är stora i fas 1 och därefter 
begränsade.  
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Aktiviteter i försäljningen 
Försäljningen av färska produkter (M6a) karakteriserades tidigare varken 

av konkurrens eller av direkt samarbete. Konkurrensen har uppstått i form av 
försäljning över de tidigare områdesgränserna, om än i relativt sett liten 
utsträckning. Mest omfattande är konkurrensen över tidigare områdesgränser i 
försäljning till storhushåll. Konkurrensen har kommit att handla mer om pris i 
jämförelse med tidigare. Samtidigt blir service viktigare och ekologisk 
produktion samt ett brett sortiment används mer aktivt som 
försäljningsargument. Konkurrensintensiteten ökar genom fler drag och 
motdrag. Även om det inte rör sig om någon intensiv konkurrens i relationen 
till kund så är förändringarna (med tvekan) stora relativt den tidigare 
situationen framför allt i fas 3. I fas 1 och 2 är förändringarna medelstora. 
Samarbete är inte vanligt i försäljningen av färska produkter och förändras inte 
i någon nämnvärd utsträckning under perioden.  

Försäljningen av specialprodukter (M6b) karakteriseras av förändrad 
konkurrens och förändrat samarbete. Konkurrensen, som tidigare var 
begränsad, omfattar nu fler områden och produkter. Sättet att konkurrera 
omfattar flera konkurrensmedel; pris, varumärken och service etcetera, vilka 
alla till viss del måste betraktas som nya. Därtill kommer en ökning i 
intensiteten genom fler drag och motdrag. Sammanfattningsvis är det en stor 
förändring i faserna 2 och 3, medan förändringen är medelstor i fas 1.  

Samarbetet var tidigare mer begränsat kopplat till de gemensamma 
varumärkena och enstaka produkter därutöver. Detta samarbetes omfattning 
har förändrats. Sättet att samarbeta har i större utsträckning inriktas på olika 
avtal mellan enskilda föreningar. Samarbete omfattar även fler områden i form 
av olika produktlanseringsallianser med mera mellan enskilda företag och 
grupperingar. I dessa fall finns även exempel på mer fördjupade samarbeten i 
betydelsen kopplingar mellan flera olika aktiviteter för att skapa bättre 
konkurrenskraft. Förändringarna är medelstora i fas 1 och stora i fas 2 och 3 
när produkter i större utsträckning börjar säljas över olika områden. 

Försäljningen av ost (M6c) karakteriseras av stora förändringar i 
konkurrensen. Konkurrensen ökar från andra svenska mejeriföretag, utländska 
mejeriföretag och grossister. Konkurrensen är relativt ny på flera områden och 
sättet att konkurrera förändras i fas 2 mot mer av profilering, varierande 
produkter och pris, vilket allt mer går över i en strävan efter varumärken i fas 3. 
Drag och motdrag är frekventa. Förändringen är medelstor i fas 1 då framför 
allt beslut om framtida förändringar fattas. I följande faser är förändringen stor.  

Det tidigare samarbetet i RiksOst var omfattande med inriktning på 
koordinering av branschens ostförsäljning. Omfattningen av samarbete har 
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minskat, men nya samarbeten har uppstått med liknande ambitioner som 
RiksOst. Mer aktiv bearbetning av exportmarknaderna sker också i olika 
samarbeten. Ostfrämjandet utgör ett nytt inslag i det branschgemensamma 
samarbetet. Förändringarna är stora i fas 1 och 2 och därefter medelstora.  

Försäljning av matfett (M6d) karakteriserades även tidigare av konkurrens 
men då av konkurrens mellan mejeribranschen och andra livsmedelsföretag. 
Efter upplösningen av samarbeten på branschnivå har möjligheter för 
konkurrens uppstått när mejeriföretagen exempelvis måste ha olika 
förpackningar för produkten Smör (fas 3). Av mer betydelse är att priset höjs 
efter EU-medlemskapet, vilket leder till minskad konsumtion framför allt av 
smörprodukter, och på så vis indirekt ökat konkurrenstryck. Detta innebär 
alltså att konkurrenstrycket i interaktionen ökat. Eftersom det ändå fanns 
relativt omfattande konkurrens sedan tidigare är förändringen begränsad i fas 1, 
med tvekan medelstor i fas 2 och begränsad i fas 3. 

 Samarbetet i försäljning var även tidigare indirekt eftersom de enskilda 
mejeriföretagen köpte tillbaka matfettet från de branschgemensamma 
organisationerna. Delar av detta samarbete har successivt upplösts, framför allt 
i fas 3, men det viktigaste samarbetet, det som rör Bregott, kvarstår. 
Förändringen är därför begränsad i fas 1 och 2 samt medelstor i fas 3.  

Slutligen ska interaktionens förändring för försäljningen av mjölkpulver 
(M6e) diskuteras. Liksom i distributionen av mjölkpulver ökar 
konkurrensintensiteten i form av rationaliseringskrav och prispress relativt 
framför allt utländska konkurrenter. Exportbidragens förändringar innebär en 
ökad konkurrens både inom och utom Sverige. Sättet att konkurrera förändras 
mot mer avancerade produkter, vilket innebär att flera svenska mejeriföretag 
minskar sitt deltagande i aktiviteten. Förändringarna är medelstora i alla faser.  

Samarbetet i försäljning har tidigare framför allt skett genom koordinering 
av exporten. Denna typ av samarbete upphör, men genom den gemensamma 
produktionen upprättas i vissa fall även samarbeten i försäljning genom olika 
bolag. Förändringarna är stora i den första fasen, därefter begränsade. 

Förändringar i interaktionen inom bryggeribranschen
I bryggeribranschen fanns vid ingången av den studerade perioden till 

skillnad från i mejeribranschen ganska tydliga konkurrensmönster. Även 
formerna för samarbete hade varit stabila över ett antal år. Den utveckling som 
beskrivits i kapitel 6 innebar ändå processer mot förändrad interaktion för flera 
aktiviteter, även om interaktionen var relativt oförändrad för andra aktiviteter. 

Tabell 7.2 sammanfattar den utveckling som redogörs för i detta avsnitt 
och med samma principer för karakterisering som för mejeribranschen. Även 
här kopplas förändringarna till olika faser i branschens utveckling. De faser 
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som används är 1990- 1994, 1995-1997, 1998-2000. I den första fasen etableras 
både Falcon och Spendrups som fullvärdiga konkurrenter till Pripps och fokus 
sätts under några år på avtal med dagligvaruhandeln och påföljande 
leverantörsbyten. I den andra fasen genomförs EU-inträdet som påverkar 
försäljningsaktiviteterna samtidigt som antalet mindre bryggerier ökar. Coca-
Cola och Pripps förhandlar om fortsatt samarbete men beslutar gå skilda vägar. 
Pripps fusionerar med norska Ringnes, Falcon säljs till Carlsberg; det utländska 
ägandet ökar. I den sista fasen ökar koncentrationen åter på marknaden, de 
mindre företagen möter svårigheter och lågprisöl tar allt större andelar på 
Systembolaget. I dagligvaruhandeln blir Category management allt viktigare, 
samtidigt som helleverantörskapet bryts upp. Dessa händelser har betydelse för 
interaktionen. 

Tabell 7.2. Aktiviteter och förändrad interaktion i bryggeribranschen.  

Aktivitet Förändringar i 
konkurrensen 

Förändringar i 
samarbetet 

Fas 1 Fas2 Fas2 Fas 1 Fas 2 Fas 3 
B1. Produktion       
a) öl * * * * * * * * * * * 
b) läsk, cider mm * * * * * * * * * * * * 
B2. Produktutveckling       
a) öl * * * * * * * * * * 
b) cider * * * * * * * * * * 
c) läsk & stilldrinks * * * * * * * * 
d) vatten * * * * * * * * * 
e) emballageutv. - glas * * * *  *  * * * * 
f) emballageutv. - plast * * * *  * * * * * * * 
g) emb.utv. - aluminium * * * * * * *
B3. Distribution        
a) restauranger * * * * * * * * * * * * * 
b) dagligvaruhandeln * * * * * * * * * * * * 
c) Systembolaget  * * * * * * * * * *
d) returtagning * * * * * * * * *
B4. Försäljning       
a) Öl * * * * * * * * * * *
b) Vin etc. - * * * * * - * * * 
c) cider * * * * * * * * * *
d) läsk & stilldrinks * * * * * * * * * * * *
e) vatten * * * * * * * * *
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Aktiviteter i produktionen 
Interaktionen i produktionen av öl (B1a) karakteriseras framför allt av 

ökad konkurrensintensitet. Konkurrensen mellan bryggeriföretagen innebär 
kontinuerliga rationaliseringsvågor som är en del av dragen och motdragen 
inom branschen. Rationaliseringar är dock vanligt förekommande även sedan 
tidigare. Nytt i konkurrensens inriktning är att utökade sortiment ställer högre 
krav på flexibilitet i produktionen och på lagringskapacitet, samtidigt som det är 
viktigt att kunna producera långa serier. Interaktionens omfattning förändras då 
nya aktörer etablerar sig och totalt sett fler produktionsenheter som 
konkurrerar om produktionen tillkommer. Däremot minskar antalet 
produktionsenheter inom de större bryggeriföretagen. Förändringen pendlar i 
varje fas mellan att vara begränsad och medelstor, i tabellen har dock 
förändringen karakteriserats som medelstor.  

Samarbete i produktionen har traditionellt inriktats på licenstillverkning 
och legoproduktion. Detta sätt att samarbeta kvarstår och omfattningen har 
utökats något eftersom det växande antalet mindre bryggerier ofta har någon 
form av licenstillverkning åt varandra. I synnerhet legoproduktionen har 
medfört temporära snarare än varaktiga samarbeten. De nya mindre företagen 
samverkar ibland i mycket liten utsträckning med utbyte av råvaror med mera. 
Samarbetet i produktionen av öl kan sammanfattningsvis beskrivas som 
förändrad, men i mindre omfattning för fas 1, och medelstor i fas 2 och 3.  

Produktionen av läsk, cider137 och alkoläsk påminner i allt väsentligt om 
varandra (B1b). Högre sockerpriser än i omvärlden skärper konkurrenstrycket 
genom att fördyra den svenska läsken relativt importerad. Som en följd av 
konkurrenstrycket ökar även här konkurrensintensiteten i form av 
rationaliseringar som företagen matchar med drag och motdrag. Antalet 
produktionsenheter som tillverkar konkurrerande produkter ökar. Några av de 
större företagen söker samtidigt minska sitt förlitande på läsk. Produktionen 
omfattar fler produkter än tidigare även om företagen periodvis försöker 
strama upp sitt sortiment. Dock utökas tillverkningen med nya segment och 
produktområden som cider och alkoläsk och även stilldrinks får ett uppsving. 
Förändringarna är begränsade i fas 1, medelstora i fas 2 då flera nya produkter 
lanseras och likaså medelstora i fas 3 då sortiment ändras och konkurrensen 
från billigare läsk kräver kostnadsrationaliseringar.  

Några av de viktigaste och mest varaktiga samarbetena kring 
licenstillverkning av läsk (Coca-Cola/Pripps samt Pepsi/Spendrups) bryts 
vilket förändrar produktionsmönstren. Coca-Colas etablering av egen 

137 I alla fall den cider som tillverkas i de svenska bryggerierna och som egentligen kan ses 
som en variant av alkoläsk.  
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verksamhet är en stor förändring sättet att samarbeta i branschen, där ett av de 
mer varaktiga och djupare samarbetena upplöses. Därutöver fortsätter dock 
inriktningen på licensproduktion och legoproduktion i branschen och inslaget 
av legoproduktion ökar. Förändringarna, med undantag av Coca-Colas 
etablering, sker successivt och är begränsade i fas 1 samt stora i fas 2 och 3.  

Aktiviteter i produktutveckling 
Produktutveckling av öl (B2a) är framför allt inriktad på 

produktanpassning och produktförbättring, en inriktning som kvarstår under 
den studerade perioden. Lanseringstakten har även tidigare varit relativt hög, 
men inslagen av direkta drag och motdrag ökar något. Drag och motdrag ökar 
bland annat som en följd av ökat antal aktörer på marknaden och konkurrens 
från parallell import och privatimport. Inte minst blir antalet produkter fler. 
Mellanöl lanseras igen, senare lanseras ”starkt starköl”, olika ale, med flera 
varianter. Omfattningen och intensiteten i produktutvecklingen ökar alltså, 
framför allt under mitten av decenniet. Förändringen är medelstor i fas 1, ökar 
mot slutet av fas 1 och är stor i början av fas 2 samt medelstor i fas 3.  

 Samarbetet i produktutveckling av öl är och har varit begränsat. Ett 
mycket indirekt samarbete återfinns när en bryggmästare från en organisation 
utvecklar öl även åt andra organisationer. Detta kan då bero på goda relationer 
mellan företagen. Sammanfattningsvis är samarbetet begränsat och 
förändringen mycket begränsad.  

Produktutvecklingen av ciderprodukter samt andra alkoholhaltiga drycker 
såsom alkoläsk (B2b) kan ses som en egen aktivitet eller som en del av 
läsksortimentet. Medan produktionen för dessa är likartad och sker på likartade 
villkor, är det i större utsträckning en egen aktivitet i senare skeden av 
värdekedjan. Dessutom tyder exempelvis den separering av statistiken som 
kommer från Systembolaget på att cider och alkoläsk allt mer blir en egen 
produktkategori och aktivitet under decenniet. Utvecklingen av cider får en helt 
ny inriktning under decenniet, mot mer alkoholstarka produkter. Fler aktörer 
deltar i konkurrensen och efter ett tag deltar även de större företagen mer 
aktivt men det är inledningsvis mindre företag som driver utvecklingen. 
Utvecklingen intensifieras under några år i mitten och slutet av 1990-talet när 
antalet smaker och produktlanseringar följer varandra. Sammantaget är det en 
medelstor förändring i fas 1, en stor förändring i fas 2 och en medelstor 
förändring i fas 3 då fler aktörer deltar. Samarbetet i utvecklingen av cider 
påminner i allt väsentligt om utvecklingen av öl. Samarbetet är begränsat, men 
undantagsvis är det samma personer som utvecklar produkterna.  

Utvecklingen av läsk och stilldrinks (B2c) är en aktivitet där inriktningen 
fortsatt är på varumärken samt på för ögonblicket aktuella smaker. Det 
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utvecklas snarast varianter på existerande produkter och nya smaker genom 
drag och motdrag än helt nya produkter. Konkurrensen intensifieras, i 
synnerhet mot slutet av decenniet. Förändringen är begränsad under fas 1 och 
medelstor under fas 2 och 3. För samarbetet i aktiviteten gäller att detta är och 
förblir begränsat under perioden.  

Utveckling av vattenprodukter (B2d) kan låta som en anomali, men det är 
en aktivitet där konkurrensintensiteten ökar successivt under decenniet i och 
med kontinuerligt nya produktlanseringar. Smaksättningen av vatten, fler 
varianter av källvatten, vanligt vatten och så vidare är nya inslag i konkurrensen 
som tidigare varit begränsad. Fler aktörer deltar i aktiviteten och med fler 
varumärken än tidigare. Förändringen är medelstor i varje fas men utvecklingen 
pendlar mellan förändring och stabilitet i varje fas. Det finns ingen 
motsvarande förändring i samarbetet, som är och förblir begränsat.  

Emballageutvecklingen av glas (B2e) karakteriseras av intensifierad 
konkurrens under 1990-talet då drag och motdrag ökar. Företagen försöker 
positionera sig med nya emballage. Antalet emballage ökar liksom antalet 
aktörer som använder dessa. Utvecklingen handlar både om att början använda 
befintliga emballage och utveckla nya samt backar med mera till dessa. 
Glasflaskor på 50 cl introduceras i början av decenniet och får stort genomslag 
men tappar senare mark relativt andra emballage. Möjligenheten att introducera 
nya emballage begränsas dock av olika system och av kundernas önskemål. 
Förändringens omfattning blir därför stor i fas 1 och därefter begränsad.  

Samarbetet i utvecklingen av glasemballage är och förblir omfattande då 
de flesta aktörer åtminstone indirekt deltar i branschföreningen och diskuterar 
dess projekt. Det är inte djupa samarbeten mellan flera olika organisationer då 
koordineringen sker via branschorganisationen, däremot är de väl inbäddade i 
branschens strukturer. Sättet att samarbeta förändras inte, det handlar fortsatt 
om en för branschen praktisk hantering av emballaget. Omfattningen av 
samarbetet utökas till en 50 cl flaska, till följd av utveckling, det vill säga 
testning, av olika typer av existerande 50 cl flaskor hos olika företag. Flera 
diskussioner om utveckling av 33 cl flaskan förekommer, men utan resultat. 
Sammantaget är det dock en medelstor förändring av samarbetet i fas 1 och 
därefter begränsade förändringar.  

Utvecklingen av emballage i plast (B2f) genomgår stora förändringar. Det 
är när decenniet börjar en relativt ny aktivitet. Formerna för konkurrensen är 
därför inte särskilt etablerade. Det lanseras olika PET-flaskor i slutet av 1980-
talet och decenniet börjar med standardiseringsförsök. Det blir därför en 
konkurrens framför allt i utveckling av emballagesystem, mellan stora och små 
aktörer i branschen. Lösningen, etableringen av två separata system, ett för 
återvinning och ett för returflaskor, fastställer det nya sättet att konkurrera. De 
nya emballage som utvecklas måste vara kompatibla med systemen. Vid ett 
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antal tillfällen under decenniet utvecklas konkurrerande plastemballage, men de 
anpassas så småningom till de existerande systemen. När systemen nu 
etablerats bevakas de noggrant av branschens aktörer och av 
livsmedelshandeln, vilka också är delägare i systemen vilket gör det svårt att 
utveckla konkurrerande emballage. De konkurrerande emballagen innebär 
ibland nya områden för applikationer av plast emballage, såsom PEN-flaskor 
för öl. Sammanfattningsvis är förändringarna (mycket) stora under den första 
fasen, i den andra fasen är påföljande förändringar begränsade och i den tredje 
fasen är de medelstora när PEN introduceras.  

Utveckling av plastemballage sker framför allt inom ramen för 
branschgemensamma samarbeten som etableras över tiden. De har en 
koordinerande funktion och vårdar systemen snarare än utvecklar nya 
emballage. Inriktningen på samarbetena etableras under en intensiv fas i början 
av perioden och förändras därefter inte så mycket. Det samarbete som 
etableras karakteriseras av bevakning snarare än intensivt samarbete mellan 
aktörerna. De mindre förändringar som sker därefter handlar om anpassningar 
för att hantera nya emballage. Förändringen innebär alltså ett etablerande av 
nya system och därigenom en omfattande förändring i början av decenniet. De 
påföljande förändringarna där nya produkter anpassas till systemen och 
tvärtom är mer begränsade till omfattningen.  

Utveckling av aluminiumburkar (B2g) är en aktivitet där konkurrensen i 
utvecklingen inte kommer från konkurrerande producenter av 
aluminiumemballage utan snarare från andra emballage och från utländska 
emballage som inte accepteras i de svenska retursystemen. Denna konkurrens 
intensifieras under decenniet. Omfattningen av användningen av 
aluminiumburkar minskar inledningsvis för läsk under decenniet men ökar 
senare bland annat genom försäljning av multipack för läsk såsom Coca-cola 
och ökad försäljning av cider på burk. Förändringarna kan sägas vara 
begränsade i fas 1 och 2 men medelstora i fas 3 när användningsområdet 
utökas. Samarbetet i utveckling av aluminiumburkar förändras inte under 
decenniet även om det hotas av importburkar som inte passar in i 
retursystemet.  

Aktiviteter i distributionen 
Den fysiska distributionen till kunderna har varit en fortsatt 

konkurrensutsatt aktivitet, med kontinuerliga rationaliseringar. Till skillnad från 
mejeriföretagen beskriver representanter för bryggerierna distribution och 
försäljning framför allt utifrån kanaler, varför denna indelning används här.  

I distributionen till restauranger (B3a), har konkurrensen förändrats. 
Intensiteten i konkurrensen har ökat beroende på krav på kostnadseffektivitet, 
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men också beroende på ökad aktivitet hos konkurrenterna. Det finns inte 
direkt några distributionskanaler som är knutna till restauranger att konkurrera 
om. För mindre företag kan det dock vara viktigt att etablera kontakt med 
grossister. Inriktningen i konkurrensen har förändrats mot att leverera fler 
produkter än tidigare och därigenom även inkludera vin i distributionen. 
Konkurrensen differentieras också, olika aktörer konkurrerar om olika platser i 
restaurangernas sortiment. Vissa är ”första leverantör”, medan andra 
konkurrerar om att vara kompletterande leverantörer. Fler aktörer och 
produkter omfattas av aktiviteten än tidigare. Förändringarna är medelstora i 
det första fasen, stora i fas 2 och medelstora i fas 3.  

Samarbetet förändras också. Bryggerierna har förvärvat vindistributörer, 
startat egen vinförsäljning eller ingått allianser för att kunna distribuera både öl, 
cider och vin till restaurangerna. Detta är en ny företeelse som också innebär 
ett ökat djup i vissa samarbeten. (Samarbetet med vinhandlare påverkar även 
gränserna mellan två olika branscher.) Sedan tidigare samarbetar vissa företag 
även med Coca-Cola för att ge ett attraktivt erbjudande av läsk. Här byts dock 
partners över tiden. Distributionen påverkas också av ett standardiserande 
inflytande från Bryggareföreningen med avseende på hur leveranser ska ske. 
Sammantaget är förändringarna begränsade i fas 1, stora i fas 2 och medelstora 
i fas 3.

Konkurrensen vid distribution till dagligvaruhandeln (B3b) har alltid 
handlat om effektivitet, men vad som är effektivt har tolkats olika vid olika 
tidpunkter. Effektiviteten har gått från att vara att ha distribunaler och depåer 
så nära kunden som möjligt till att på senare tid vara lika med rationaliseringar. 
Detta tar sig uttryck i omfattande omstruktureringar av distributionsnätet där 
omlastningsplatserna blivit färre och färre inom de stora företagen. Detta 
påverkar distributionen till dagligvaruhandeln (såväl som till restaurang) och 
innebär en ökad intensitet eftersom de stora företagen bevakat varandra och 
agerat likartat i rationaliseringarna. Omfattningen av interaktionen förändras till 
att omfatta fler aktörer, både vad gäller konkurrenter och kunder. Först gäller 
det distributionen till KF som öppnas i och med Wårbyköpet, senare gäller det 
tillkomsten av fler mindre aktörer, även om ett antal mindre läskföretag som 
samdistribuerat med större företag försvinner. Inriktningen förändras; avtal 
med kunderna blir viktigare inledningsvis och i början av perioden styr 
dagligvaruhandelns önskemål om helleverantörer mer än i de senare skedena. 
Förändringarna sker successivt. Den första rationaliseringsvågen där antalet 
depåer minskas och nya kanaler öppnas kan beskrivas som omfattande. Den 
andra fasen beskrivs lämpligast som genomgående begränsade förändringar 
trots fortsatta rationaliseringar, och förändringarna i den tredje fasen, där 
helleverantörskapet bryts upp och rationaliseringarna fortsätter, kan beskrivas 
som medelstora.
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Omfattningen av samarbetet förändras. Samarbetet i distributionen till 
dagligvaruhandeln mellan små och stora företag har mer eller mindre 
försvunnit under decenniet samtidigt som Coca-Cola inlett samarbete med 
Falcon138. Ett nytt samarbete utgörs av samdistributionen i glesbygd, vilket 
dock avser en mycket begränsad del av bryggeriernas distribuerade volym. När 
fler små bryggerier levererar till dagligvaruhandeln ökar behovet av samarbete 
med grossister och handelns grossister. Förändringarna sker successivt och är 
begränsade i fas 1, stora i fas 2 och medelstora i fas 3.  

I distributionen till Systembolagets butiker (B3c) deltar allt fler aktörer 
med fler produkter. I samband med EU-medlemskapet behöver dock inte 
bryggeriföretagen längre gå via Vin & Sprit utan kan själva leverera direkt till 
Systembolaget vilket de inte tidigare kunnat göra. Även i denna 
distributionsaktivitet påverkar rationaliseringskraven, men inledningsvis har de 
mindre betydelse. När priserna sjunker på Systembolaget blir rationaliseringar 
än viktigare för de företag som deltar i lågprissegmentet. I den första fasen är 
förändringen begränsade, men de blir stora under omläggningen från 
distribution via Vin & Sprit. Därefter har förändringarna åter varit mer 
begränsade. Samarbete med grossister och vinleverantörer karakteriserar i 
högre grad denna aktivitet efter EU-medlemskapet vilket innebär en medelstor 
förändring i den andra fasen och även i den tredje när företagen fortsatt 
försöker hitta formerna för interaktionen.  

Returtagningen av tomma emballage (B3d) är också en del av 
distributionen. Returtagningen har under den studerade perioden 
karakteriserats av att formen för konkurrens och samarbete förändrats 
beroende på administrativa priser, olika samordnande överenskommelser och 
nya emballage. Aktiviteten har inte tydliga konkurrensimplikationer, men det 
går att se det som konkurrens att vissa emballage alltid eller under perioder är 
begärliga att få tillbaka från leverantörerna av lagerskäl eller av lönsamhetsskäl. 
Intensiteten i konkurrensen förändrades till exempel när PET-flaskorna fick ett 
högt administrativt pris eftersom det finns krav på återtagandegrad i PET. Att 
få många sådana i retur blev viktigt och vissa aktörer beskriver en kamp om att 
få tag på PET-flaskor i butikerna. Vid andra tillfällen är ”plikten” att ta tillbaka 
emballage en börda. Sett över tiden finns dock inga entydiga förändringar i 
konkurrensintensiteten om returtagningen som helhet ska beaktas. Däremot 
konkurrerar företagen med nya emballage och även fler aktörer deltar. Totalt 
sett är förändringarna medelstora i varje fas, men med snabba stabiliseringar.  

Ett indirekt samarbete har alltid funnits via de gemensamma 
retursystemen, vilka numera omfattar fler aktörer och fler emballage. Detta 
samarbete utökades under perioden för att bättre hantera returen av glasflaskor 

138 Detta samarbete har upphört, men pågick under slutet av den studerade perioden.  
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genom fastställda principer för returer och utbyten mellan bryggerier. 
Samarbetet utgör främst en praktisk förlängning av de gemensamma systemen 
som har en viktig koordinerande effekt i returtagningen. Förändringen är 
begränsad i alla faser.  

Aktiviteter i försäljning 
Konkurrensen i försäljningen av öl (B4a) blir mer intensiv under perioden. 

Drag och motdrag ökar i alla kanaler. Konkurrensen omfattar fler aktörer och 
fler produkter av olika typer. Sättet att konkurrera förändras också. Företagen 
differentierar både sina lågprisprodukter och varumärkesprodukter i form av 
olika segment på folköl, och på Systembolaget. Möjligheterna till 
marknadsföring är dock fortsatt begränsade och vissa företags försök till ”nya” 
sätt att marknadsföra lättöl kritiseras utifrån branschens egna etiska regler. 
Försäljningen till restauranger binds samman med vinförsäljning. Förändringen 
är medelstor i fas 1 där förändringar framför allt berör dagligvaruhandeln. I fas 
2 är förändringarna stora, liksom i fas 3. Det finns inget direkt samarbete i 
försäljningen av öl, och detta förändras heller inte under perioden.  

Försäljningen av vin och övriga alkoholhaltiga drycker (B4b) är en till stor 
del ny aktivitet för bryggerierna i fas 2, där aktiviteter kan ses som en utveckling 
av försäljningen av öl. Den stora förändringen sker i samband med EU-inträdet 
och utvecklas under de följande åren. Fler aktörer deltar därför i interaktionen, 
konkurrensen intensifieras och interaktionen tar en helt ny riktning där ett 
totalleverantörskap relativt restauranger uppstår. Förändringen är stor i fas 2 
och medelstor i fas 3 då en viss stabilisering äger rum.  

Även det samarbete som vinförsäljningen innebär är en ny form av 
interaktion i branschen. Samarbetet sker inte med andra bryggerier, utan med 
vinleverantörer. En del bryggerier startar även vinimport och försäljning i egen 
regi. Detta utgör inte samarbete mellan de traditionella konkurrenterna inom 
branschen utan snarare med konkurrenter inom ramen för ett vidgat 
branschbegrepp. Några av de samarbeten som etableras fördjupas över tiden, 
medan andra försvinner. Förändringen är medelstor i fas 2 och begränsad i fas 
3.

Försäljning av cider (B4c) är en aktivitet där konkurrensens förändring är 
stor då produkten får ett mycket stort uppsving. Fler aktörer deltar i 
konkurrensen och den äger rum på fler kanaler och för fler produktvarianter än 
tidigare. Sättet att konkurrera ändras från en mer begränsad konkurrens till en 
mix där både varumärken, smaker, pris, emballage och marknadsföringens 
inriktning har stor betydelse. Cider ompositioneras delvis från måltidsdryck till 
festdryck. Konkurrensen intensifieras också när drag och motdrag ökar 
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successivt under decenniet. Förändringen är medelstor i fas 1, stor i fas 2 och 
medelstor i fas 3. Samarbetet i försäljningen av cider är begränsat och förblir så.  

I försäljningen av läsk & stilldrinks (B4d) sker förändringar. Inriktningen 
på lågpris i ”rödback” försvinner i stor utsträckning. 1,5 liters PET i 
återvinningsflaska tar över som det nya lågprissegmentet. Sättet att konkurrera 
inriktas mer på varumärken och arbete i butik, men pris är fortfarande viktigt. 
Nya produktområden och emballage tillkommer. Den tidigare kopplingen till 
ölleveranser försvagas något. Intensiteten var hög redan vid ingången av 
perioden och har fortsatt att vara hög med frekventa drag och motdrag och ett 
fortsatt konkurrenstryck. Sammantaget sker stora förändringar i fas 1 genom de 
olika leverantörsavtalen och den breda introduktionen av läsk i PET. I fas 2 
tillkommer fortsatt nya aktörer och fokus glider mer över mot varumärken 
samtidigt som Coca-Cola etablerar sig. Förändringarna är även här stora och 
drivs av de större aktörerna. I fas 3 förstärks varumärkesfokuseringen 
kombinerat med category management, kategoritänkande, en utveckling som 
bland annat Coca-Cola driver. Samtidigt försvagas helleverantörskapet. 
Förändringarna är stora. Samarbete har till viss del förekommit när företag 
samdistribuerat, ibland i form av gemensam ordertagning (exempelvis har 
Coca-Cola och Falcon haft gemensam försäljning till restauranger men inte till 
butik), ibland av gemensam personal som plockar varor i butik med mera. I 
detta samarbete sker kontinuerligt förändringar men inte särskilt omvälvande 
sådana. Det rör sig framför allt om byten av samarbetspartners och om antal 
aktörer som är iblandade i omfattningen av samarbete. När 
helleverantörskapets koppling mellan öl och läsk försvagas, försvagas även 
samarbeten i försäljning. Förändringen är begränsad i alla faser.  

Försäljningen av vatten på flaska eller burk (B4e) är en aktivitet som får 
ökad betydelse under decenniet. Även konkurrensen förändras eftersom 
omfattningen ökar; fler aktörer deltar med flera produkter (både vad gäller 
innehåll och emballage). Inriktningen på konkurrensen förändras; vatten har 
tidigare framför allt varit en måltidsdryck, men nu uppkommer en ökade 
betoning på 50 cl PET flaskor. Konkurrensen intensifieras också, bland annat 
med olika lanseringar och relanseringar. Ökningen inleds i fas 1, där 
förändringen är medelstor. I fas 2 är förändringen likaså medelstor, nu med än 
fler varianter. I den tredje fasen sker en ytterligare ökning av antalet aktörer och 
produkter, det vill säga omfattningen ökar. Denna förändring ligger i linje med 
de tidigare och är medelstor. Samarbeten saknas i någon mer omfattande 
utsträckning.  
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Mönsterbrytande och mönsterbekräftande processer
Syftet med den ovanstående genomgången har varit att illustrera förändrad 

eller bevarad interaktion för olika aktiviteter. Vissa aktiviteter förändras nästan 
inte alls (exempelvis råvarudistributionen och distributionen av färska 
mejeriprodukter i mejeribranschen samt emballageutvecklingen för 
aluminiumburkar i bryggeribranschen), andra genomgår tydliga men inte så 
omvälvande förändringar (exempelvis primärproduktionen och försäljningen av 
färska mjölkprodukter i mejeribranschen samt produktutveckling av läsk och 
vatten i bryggeribranschen). Åter andra genomgår mycket omfattande 
förändringar (exempelvis försäljningen av ost, produktutveckling av 
specialprodukter inom mejeribranschen samt försäljningen av vin och 
distributionen till restauranger i bryggeribranschen).  

De mer omfattande förändringarna av interaktionen för aktiviteter innebär 
ofta flera samtidiga förändringar såväl i inriktningen på konkurrensen 
respektive samarbetet, som deras omfattning och intensitet. Dessa aktiviteter 
bryter därför i större utsträckning etablerade interaktionsmönster. Detta 
mönsterbrytande kan kopplas samman med nya lösningar och oförutsägbarhet, 
inte minst för konkurrensen. De aktiviteter som genomgår begränsade eller 
mindre omvälvande förändringar karakteriseras framför allt av förändringar 
med avseende på vilka som deltar i aktiviteten samt av fortsatta 
rationaliseringar. Trots vissa förändringar bekräftar därför dessa aktiviteter flera 
aspekter av den existerande interaktionen. Mönsterbekräftande står för begränsade 
förändringar och en relativt stabil utveckling vad gäller interaktionens form 
även om organisatoriska förändringar och förändring av intensiteten kan ske. 
Denna mer stabila utveckling ska emellertid inte förknippas med någon tydlig 
utveckling mot minskad konkurrens. Fortsatt intensiv konkurrens är exempel 
på bekräftande av ett interaktionsmönster.  

I denna andra del av kapitlet analyseras först mönsterbrytandet och 
mönsterbekräftandet utifrån företagens aktiva och reaktiva strategiska 
agerande. Därefter analyseras pendlingen mellan mönsterbrytande och 
mönsterbekräftande över tiden och karakteristika hos processerna som 
drivkrafter till denna pendling. Som framkom i genomgången varierar 
varaktigheten mellan aktiviteter, en del aktiviteter genomgår en snabb 
förändring genom ett mönsterbrott, medan förändringen för andra aktiviteter 
sker över en längre period.  

Uppkomst och drivkrafter  
Ett tema som genomsyrar fallbeskrivningarna och analysen av hur 

interaktionen förändrats är huruvida mönsterbrytandet sker som svar på en 
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omvärldsförändring eller en politisk åtgärd eller om det initieras av någon 
aktörs avsiktliga handlande. Kort sagt, i vilken utsträckning är mönsterbrytande 
och mönsterbekräftande ett uttryck för strategiskt agerande? Vilken roll spelar 
olika aktörer och deras makt i detta agerande? Varför uppkommer 
mönsterbrytande och mönsterbekräftande och hur driver aktörerna dessa 
processer?

Mönsterbrytande och mönsterbekräftande interaktion har både aktiva och 
passiva inslag. I vissa situationer är det avsiktliga strategiska avsteg från 
etablerade mönster som orsakar mönsterbrytandet, exempelvis när Coca-Cola i 
bryggeribranschen satsar mer på så kallad category management. I andra 
situationer är mönsterbrytandet reaktivt och en följd av politiska åtgärder, till 
exempel när mejeriföretagen löser upp sina samarbeten kring Yoggi och i större 
utsträckning börjar konkurrera i produktutvecklingen och försäljningen av 
specialprodukter. Det reaktiva mönsterbrytandet är som mest omfattande i 
mejeribranschen och kan tydligt kopplas till avregleringen och EU-
medlemskapet samt de förändringar av konkurrenslagen som kan kopplas till 
båda dessa händelser.  

Utfallet av mönsterbrytandet och utformandet av den nya interaktionen 
har dock både avsiktliga och oavsiktliga inslag, exempelvis räknar inte 
mejeriföretagen med den intensiva konkurrens som uppstår i ostförsäljningen 
efter upplösningen av RiksOst. I åter andra situationer är det ett lika aktivt 
försvarande av existerande mönster som uppträder, exempelvis när 
emballagesystemen hotas. Vidare kan konkurrenstryck mötas av motageranden 
som innebär att status quo upprätthålls i interaktionsmönstren. Detta sker till 
exempel när företagen i båda branscherna genomför rationaliseringar för en rad 
olika aktiviteter samt omorganiserar och fusionerar för att möta kundernas 
storlek och makt. Detta mönsterbekräftande agerande är därmed reaktivt även 
när det utgör förebyggande åtgärder.  

Olika aktörer har varierande förmåga att mobilisera makt beroende på sin 
position, på sina kontakter och sina nätverk, sina kompetenser och resurser och 
så vidare. På samma sätt har företag olika förmåga att se eller intressera sig för 
alternativa sätt att organisering aktiviteter, idégenerering. I aktivt och reaktivt 
mönsterbrytande och mönsterbekräftande har både makt och idégenerering 
eller innovationskraft stor betydelse. Mindre företag, nya företag eller företag 
med något annorlunda inriktning initierar ofta idéer som skulle kunna leda fram 
till mönsterbrytande. Exempel är nya emballage i bryggeribranschen och 
introduktionen av nya produkter i båda branscherna. Detta stämmer också väl 
med tidigare forskning som föreslagit att det är företag som står utanför 
branschgemenskapen som tenderar att bryta mot institutionaliserade regler eller 
normer (Kondra & Hinings 1998). För de mindre företagen i 
bryggeribranschen är det dock svårt att fullt ut implementera sina idéer på 
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grund av emballagesystemen och problematik i distributionen. Makten hos 
kunder och de som styr över emballagesystemen förhindrar också många 
innovativa idéer eftersom kunderna vill ha enkla system och de som hanterar 
systemen inte vill att dessa ska tappa i betydelse.  

 I handlingsmöjligheterna för olika aktörer återfinns en viss skillnad mellan 
de två branscherna. Även om de mindre företagen i mejeribranschen i vissa 
aktiviteter försöker se vad Arla ska göra är de med och initierar förändring på 
nya områden. Detta möjliggörs delvis av att interaktionen i branschen som 
helhet sätts i förändring. Mönsterbrytandet inträffar därför under en period av 
snabb förändring för flera aktiviteter och när den institutionella omgivningen är 
i förändring ger detta de mindre aktörerna goda möjligheter att initiera nya 
inriktningar och även fullfölja dessa. Exempel på detta är Norrmejeriers och 
Skånemejeriers satsningar på Functional Foods, som dock trots förändringarna 
möter svårigheter på marknaden. I bryggeribranschen däremot är det få 
aktiviteter som vid exakt samma tidpunkt genomgår mönsterbrytande och 
situationen är mer stabil vilket lämnar mindre utrymme för mönsterbrytande av 
de mindre företagen när detta strider mot större företags önskemål.  

Försäljningen av färskvaror i mejeribranschen visar att det även där finns 
svårigheter att agera strategiskt i betydelsen entreprenöriellt och innovativt för 
de mindre företagen. Det alternativ som finns på kundsidan och som innebär 
en viss förändring är att tillverka handelns egna varumärken. Detta kan dock 
underminera mejeriernas egna varumärken och ses alltså inte som särskilt 
önskvärt. När Falköpings mejeri använder denna taktik i försäljningen av färska 
produkter är det för att man ser det som en möjlighet att öka den egna 
mjölkbalansen och samtidigt förhindra att andra, kanske utländska, aktörer 
nappar på erbjudandet. Agerandet blir då snarast reaktivt och defensivt och 
bekräftar framför allt existerande mönster, även om det sker en viss förändring 
av konkurrensen. Det visar också på den makt som branschens aktörer 
tillmäter sina kunder i livsmedelshandeln. 

Mindre företag har problem att realisera mönsterbrott, men initierar ofta 
mönsterbrytande interaktion genom att satsa på nya produktområden genom 
produktutveckling eller emballageutveckling. Produktutvecklingen inom 
bryggeribranschen har utvidgats till ett antal olika typer av produkter under 
decenniet (nya ölvarianter, cider, alkoläsk, smaksatt vatten, stilldrinks, private 
labels) där mindre företag ibland varit initiativtagare. När området inte varit 
prioriterat av de större företagen eller upplevts som ett hot mot deras 
verksamheter har de små företagen också har kunnat kapitalisera på 
mönsterbrytandet. Det tydligaste exemplet på detta är introduktionen av stark 
cider. Om däremot större företag eller grupperingar med förmåga att 
mobilisera makt vänder sig mot ett nytt initiativ kan detta stoppas, exempelvis 
emballageutveckling.  
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 Likaså är stabilisering, genom mönsterbrytande och påföljande 
mönsterbekräftande, något som realiseras framför allt av stora företag. I 
försäljningen till dagligvaruhandeln i bryggeribranschen finns exempel på hur 
mönsterbrytandet innebär en lösning på en priskonkurrens som upplevs som 
mer än problematisk. Det är emellertid inte helt enkelt för de mindre aktörerna 
att förändra sin interaktion och bryta prismönstret. Istället är det först Pripps 
och senare Coca-Cola som är viktiga i avstannandet av priskarusellen respektive 
införandet av fokus på varumärken och service som övergår i 
mönsterbekräftande. Det visar på betydelsen av starka aktörer som kan 
omdefiniera interaktionen. (Det var i och för sig också Pripps som var en viktig 
aktör i iförandet av prispressen). I förlängningen kan storlek och styrke- eller 
maktförhållanden inom en bransch kopplas till en diskussion om varför vissa 
interaktionsmönster blir temporära medan andra till och med kan 
institutionaliseras. Lawrence, Winn och Jennings (2001) har bland annat 
föreslagit att sådan stabilisering som kan leda till institutionalisering beror på 
det strategiska agerandet, stabilitet och timing.  

För små företag blir då inslaget av timing och förståelse av situationen än 
viktigare för att lyckas med mönsterbrytandet än vad det är för företag med 
möjlighet att mobilisera makt. Zeunerts introduktion av nya emballage som 
beskrivits i kapitel 6 är exempel på ett mönsterbrott där timing och förmåga att 
se hur andra kommer att reagera inte uppnåtts. En jämförelse kan göras med 
Beckert (1999) som föreslår en modell för institutionell förändring driven av 
institutionella entreprenörer. Till skillnad mot Beckert antyder svårigheterna för 
mindre företag att initiera mönsterbrytande att företag inte alltid är medvetna 
om att de bryter mot institutionella regler eller förstår vidden av hur väl 
inbäddade olika strukturer (exempelvis emballagesystem) är.  

Aktivt mönsterbekräftande kan också innebära att en bransch och dess 
företag att själva skapat de strukturer och normer som de ska följa med 
avseende på en viss fråga. Bryggeriföretagen kämpar exempelvis för att undvika 
striktare lagar om marknadsföring av alkoholhaltiga produkter, framför allt 
klass II öl och initierar därför egenkontroll av marknadsföring. Detta begränsar 
också möjligheterna till mönsterbrytande marknadsföring, men bidrar till 
legitimitet i olika intressenters ögon. 

Mönsterbrytandet kan också följas av försök att etablera nya mönster. Ett 
aktivt mönsterbekräftande återfinns exempelvis i strävanden efter att skapa 
standarder. Ett exempel är utvecklingen och acceptansen av Krav som 
gemensam standard inom primärproduktionen. Koordineringen har därmed 
delvis flyttats utanför branschen. Av intresse är att när möjligheterna till 
koordinering inom branschen av lagstiftningsskäl begränsas ökar förlitandet på 
branschöverskridande standarder, där aktörerna inom branschen mister något 
av makten över dessa standarder. Även om utvecklingen öppnar upp för 
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jämförbarhet mellan branscher innebär det också ett homogeniserande tryck 
där den fortsatta utvecklingen styrs i en viss riktning (jfr Magnusson & 
Ottosson 1997 om path dependence). Det torde begränsa möjligheter till 
mönsterbrytande i de berörda dimensionerna.  

Växling mellan mönsterbrytande och mönsterbekräftande över tiden 
Aktiviteter varierar över tiden mellan att vara mönsterbrytande och 

mönsterbekräftande. Alla aktiviteter har ett visst inslag av mönsterbrytande och 
ett visst inslag av mönsterbekräftande, men det ena dominerar nästan alltid. För 
flera aktiviteter kombineras att mönsterbrytande förändring med stabiliserande 
faser, både när det gäller medelstora och omfattande förändringar. Vid nya 
inriktningar i konkurrensen fortsätter i flera fall mindre förändringar i intensitet 
och omfattning, varför varaktigheten i mönsterbrytandet förlängs. Flera 
produktutvecklingsaktiviteter i mejeribranschen är de tydligaste exemplen på 
detta. Eftersom alla mejeriföretag vill öka sitt lönsamma sortiment och 
förhindra alltför stora inbrytningar från konkurrenter på sina respektive 
”områden” innebär fortsatt produktutveckling och produktanpassning att drag 
och motdrag som delvis förändrar mönstren är vanligt förekommande. Dragen 
och motdragen innebär också nya områden och sätt att konkurrera på. Även 
detta bildar dock efter ett tag någon form av mönster som bibehålls och 
inslagen av mönsterbekräftande ökar. Något kontinuerligt mönsterbrytande i 
enlighet med hyperkonkurrens (jfr Craig 1996; D’Aveni 1996) iakttas inte för 
någon aktivitet i de båda branscherna, åtminstone inte i betydelsen avsiktlig och 
ständigt föränderlig inriktning av konkurrensen. 

I mejeribranschen är de flesta aktiviteterna mönsterbekräftande vid 
inledningen av decenniet, flera genomgår ett kraftigt mönsterbrytande, som 
mildras över tiden och några aktiviteter återgår till mönsterbekräftande eller 
växlar mellan mönsterbrytande och mönsterbekräftande i flera faser. Att det 
inom mejeribranschen finns en rad aktiviteter där interaktionen går mot ökad 
konkurrens vilket innebär mönsterbrytande måste betraktas som en självklarhet 
eftersom flera aktiviteter tidigare organiserats i total avsaknad av konkurrens.  

I bryggeribranschen är mönsterbrytandet mer utspritt över tiden, men 
förekomsten av mönsterbrytande aktiviteter ökar ändå i samband med EU-
inträdet och Coca-Colas etablering. I båda branscherna är mönsterbrytandet, 
det vill säga de situationer där mönsterbrytandet dominerar över 
mönsterbekräftandet, mer temporärt än mönsterbekräftandet. Denna 
temporära karaktär kan ses som en given följd av vad mönsterbrytande innebär, 
nämligen att ett mönster bryts och ersätts av ett eller flera andra mönster. Det 
kan dock ta tid innan nya mönster som uppstår tydligt kan urskiljas. 

Print & Media



Print & Media

290

Förutom aktiva och reaktiva inslag som hänger samman med aktörernas 
strategiska agerande finns ytterligare drivkrafter som påverkar denna växling 
över tiden mellan mönsterbrytande och mönsterbekräftande. (Även inom 
ramen för varje förändringsfas som i tabellerna 7.1 och 7.1 sker en viss 
pendling mellan något ökat mönsterbekräftande följt av nytt mönsterbrytande. 
vilket dock inte illustrerats.) Baserat på de empiriska beskrivningarna kan 
särskilt två aspekter lyftas fram; osäkerhet samt strävande efter och tryck mot 
konformitet. Osäkerhet om lämpliga sätt att interagera är framför allt 
förknippad med mönsterbrytande, medan konformitet både är förknippat med 
mönsterbrytande och mönsterbekräftande. 

Konformitet och osäkerhet

Det kan finnas ett konformerande tryck mot att initiera förändring, vilket 
bland annat sker efter avregleringen i mejeribranschen. I bryggeribranschen 
sker en liknande utveckling efter EU-medlemskapet när företagen inriktar sig 
mot nya öltyper och mot vinförsäljning. Även när det finns enighet om 
behovet av förnyelse tenderar dock osäkerhet att uppstå. Mönsterbrytande 
innebär en osäkerhet om vad som ska ske, oavsett om det är små eller stora 
företag som initierar mönsterbrytandet. Om mönsterbrytandet är omfattande 
kan det beskrivas som att företagen söker efter nya vägvisare, nya institutionella 
logiker. I teorikapitlet diskuterades att i en förändringsfas kan institutionella 
logiker saknas för specifika aktiviteter, vilket skapar osäkerhet. De tydligaste 
mönsterbrytande processerna i de empiriska beskrivningarna innehåller 
mönsterbrytande både i samarbete och i konkurrens, medan andra processer 
har mer begränsat mönsterbrytande i antingen samarbete eller konkurrens. För 
dessa aktiviteter är förebilderna för interaktion oklara och osäkerheten är hög.  

Även när företagen anser sig ha god ledning för hur de ska förändra sin 
interaktion och organisera sina aktiviteter kan det uppstå konflikter mellan de 
nya sätt att interagera, de produkter och de strukturer som mönsterbrytandet 
resulterar i. Detta resulterar i osäkerhet. Konflikterande sätt att interagera eller 
konflikterande produkter kan vara legitima så till vida att de representerar en 
legitim aktivitet, till exempel att utveckla nya produkter, något som stämmer väl 
överens med institutionaliserade marknadsprinciper i de flesta branscher (jfr 
Beckert 1999). Lösningarna konkurrerar på en praktisk nivå om legitimitet 
eftersom de är och därför svåra att utvärdera. Lösningarna skapar därmed 
osäkerhet både hos företagen och hos deras intressenter, exempelvis kunderna.  

Till exempel innebar avregleringen att mejeriföretagen utvecklade nya 
strategier som inriktade sig på mer marknadsanpassat agerande. För olika 
aktiviteter fick detta skilda konsekvenser. Tidigt under avregleringsprocessen 
framstod produktutveckling som viktigt för mejeriföretagens konkurrenskraft. 
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De företag som kommer efter Arla i storleksordning påbörjade därför 
sökprocesser för att etablera olika marknadspositioner och hitta nya lönsamma 
produkter. En aktivitet som uppstår är Functional Foods. Såväl Skånemejerier 
och Norrmejerier som Arla och finländska Valio har introducerat Functional 
Foods på den svenska marknaden. Den mönsterbrytande interaktionen har 
inneburit en tid av (mindre) konflikter både mellan företagen och mellan 
företagen och livsmedelsbranschen samt läkemedelsbranschen om vad som är 
lämpliga, hälsosamma och tillåtna produkter. De finns i den empiriska 
beskrivningen exempel på produkter som ansetts vara mindre hälsosamma. Det 
finns också flera exempel på diskussioner om möjligheterna att marknadsföra 
produkterna och vad som får påstås. Slutligen har även diskussionerna om 
regler för vad som är Functional Foods, vilken typ av dokumentation som 
krävs etcetera, varit många. I dessa diskussioner har det funnits vissa 
särintressen för de olika mejeriföretagen och det är oklart vilka inriktningar 
som företagen bör satsa på.  

Försäljningen och produktanpassningen av ost är ytterligare ett exempel på 
en situation där initiala likheter, konformitet, i nya strategimönster blev ett 
problem. Under de första åren av decenniet existerade fortfarande kartellen. 
Vid upplösningen skapades tre likartade organisationer, varav en i samarbete 
mellan tre företag, samt några mindre konkurrenter. (Dock får inte Falköping 
glömmas; de hade en annan lösning). Grundtanken med upplösningen var att 
skapa ökad konkurrens, vilket också skedde. Vad som emellertid också skedde 
var att företagen i sina försök till profilering skapade varianter på de 
gemensamma produkterna på ett sätt som hotade att underminera branschen 
relativt europeiska konkurrenter. Anpassning och profilering av de generiska 
produkterna innebar en degenerering av produkterna, en degenerering som 
behövde stoppas. Detta kan jämföras med vad Müllern och Östergren (1995) 
konstaterade, att homogeniserande tryck kan leda till instabilitet om de innebär 
att något nytt förs in. I de två beskrivna aktiviteterna är det behovet av att 
konkurrera som är ett homogeniserande tryck, men det leder till konflikterande 
lösningar. Över tiden etableras dock en ny logik där ett samarbete för att 
motarbeta degenereringen införs. Detta samarbete innebär en anpassning av 
konkurrens till just denna marknad och minskar osäkerheten. Detta samarbete 
innebär en viss konformitet i hur produkterna ska tillverkas och marknadsföras.  

I exemplet med ost omfattar mönsterbrytandet både konkurrens och 
samarbete och ger därför upphov till särskilt omfattande osäkerhet eller 
oklarheter över tiden. Även i huvudsakligen mönsterbekräftande aktiviteter kan 
dock nya aspekter uppkomma i interaktionen. Det nya blir då nya inslag i 
aktiviteterna och eventuell osäkerhet som uppstår är förhållandevis snabbt 
övergående. I primärproduktionen tillkommer miljöarbete och Krav-
standarden. Interaktionen i produktionen förändras inte utan det nya inslaget 
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bidrar till att stärka interaktionen. Liksom i mönsterbrytande innebär 
miljöarbetet initialt ett sökande efter och testande av olika koncept eller 
lösningar. Dessa inlemmas emellertid i den existerande produktionen och snart 
enas man om Krav-standarden även på detta område vilket leder till 
konvergens och mönsterbekräftande. Detta sker inom ramen för en 
primärproduktion som genomgår kontinuerliga rationaliseringar och som 
huvudsakligen bekräftar och befäster dessa mönster mot större och större 
enheter. I detta sammanhang kompletteras snarast den befintliga formen för 
vägvisande, den institutionella logiken, med nya inslag. Osäkerheten blir därför 
mindre än vid ett mönsterbrytande.  

De mönsterbekräftande processerna utgår framför allt från redan 
existerande lösningar och innebär mer av stabilisering och relativt liten 
osäkerhet än de mönsterbrytande processerna. Processerna med mycket 
begränsade förändringar har närmast institutionaliserade lösningar 
(branschorganisationer, regelsystem) medan andra lösningar är mer renodlat 
stabiliserande genom olika överenskommelser. Gemensamt för de 
stabiliserande och på sikt ofta institutionaliserande inslagen är att de driver 
agerandet och interaktionen mot konformitet.  

Standardisering är ett exempel på en stabiliserande process som följer på 
mönsterbrytande processer och som föreskriver en stabiliserande konformitet. 
Inom mejeribranschen försökte exempelvis mejeriföretagen stabilisera 
situationen när de mötte hård konkurrens på hårdostmarknaden med 
jämförbara produkter. Även mönsterbrytande aktiviteter, såsom 
produktutvecklingen och försäljningen av ost, går mot konformitet och 
stabilitet då ett nytt mönster förr eller senare etableras. Beskrivningen av hur 
mönsterbrott innebär osäkerhet som leder till stabiliserande åtgärder påminner 
om Beckerts (1999) modell av hur entreprenörer förstör tidigare institutioner 
vilket skapar osäkerhet och leder till att nya byggs upp genom företagsledarnas 
stabilitetssträvanden. Liksom i Beckerts studie visar fallen att det ofta inte är 
marknadsledaren som initierar förändring, i detta fall mönsterbrytande 
förändring. Standardisering stöds paradoxalt nog också av omgivningen, 
eftersom kunder och konsumenter visserligen vill ha valmöjlighet, men också 
ett visst mått av förutsägbarhet och jämförbarhet.  

Konformitet är alltså både osäkerhetsskapande, om det kopplas till 
mönsterbrytande, och osäkerhetsreducerande, om det kopplas till 
mönsterbekräftande. Konformiteten vid mönsterbrytande står för likhet i 
interaktion och i strategi, snarare än i detaljerade föreskrifter för handling och 
interaktion, exempelvis genom standarder. Politiska åtgärder som driver mot 
förändrad interaktion innebär att tidigare sätt att interagera inte är lämpliga, 
däremot föreskrivs enligt allmänna konkurrenslogiker experimenterande och 
innovationskraft för att nå konkurrenskraft. När företagen tillämpar detta 
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uppstår konflikterande lösningar, osäkerhet, och standardiserande processer 
som driver mot en mer specifik konformitet som reglerar åtminstone vissa 
aspekter av interaktionen kan inledas.  

Sammanfattande diskussion 
Interaktionen i de båda branscherna har beskrivits som mönsterbrytande 

och mönsterbekräftande för olika aktiviteter vid olika tidpunkter. Vidare har 
det konstaterats att mönsterbrytandet och mönsterbekräftandet är en följd av 
såväl företagens aktiva som reaktiva strategiska agerande. Det vill säga, 
mönsterbrytandet kan vara en följd både av företagens strategier och av 
politiskt initierade förändringar. I detta agerande spelar makt och 
innovationskraft en stor roll, där de stora företagen har makt att styra 
branschen och ta till vara innovationskraft medan de små företagen framför allt 
kan initiera mönsterbrytande genom generering av nya idéer. Även nya företag 
eller företag med något annorlunda profil är mer benägna att initiera aktivt 
mönsterbrytande. 

Det visar sig också att osäkerhet är nära förknippat med mönsterbrytande, 
men att osäkerheten driver mot stabilisering och sökande efter nya 
institutionella logiker att luta sig mot. Stabiliseringen innehåller vidare en 
strävan efter konformitet. Samtidigt förefaller det som om initial konformitet 
exempelvis i strategier efter en mer omfattande förändring leder till ny 
osäkerhet, särskilt om företagen inleder mer experimenterande aktiviteter. Hur 
förändrade strukturer påverkar interaktionen måste analyseras för att förstå vad 
det är för förändring som sker vid både mönsterbrytande och 
mönsterbekräftande. Kombinationen av interaktionens förändring och de 
strukturella förändringarna är också av intresse för att förstå omvandlingen i de 
båda branscherna samt hur denna är kopplad till den institutionella 
förändringen. 
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8 INTERAKTION OCH STRUKTUR I 
OMVANDLING 

I detta kapitel vänds intresset mot de strukturer som omger aktiviteterna 
och som stödjer en viss interaktion. Den fråga som ställs är, om och hur 
förändras det strukturella stödet för interaktionen över tiden? Vilka strukturer 
är centrala för interaktionen i de båda branscherna? Kapitlet inleds med en 
introduktion av tanken om strukturellt stöd följt av en analys av strukturer som 
ömsesidigt förstärkande och konflikterande stöd för interaktion. Olika typer av 
strukturella stöd och relationer mellan strukturer lyfts fram. Förekomsten av 
stabila strukturella stöd har betydelse för institutionalisering, men den slutliga 
sammankopplingen mellan interaktionens förändring och förändringen av 
strukturellt stöd lämnas till kapitel 9 och 10.  

Introduktion - förändringar i det strukturella stödet
I de teoretiska utgångspunkterna konstaterades att organisatoriskt 

handlande och därmed interaktion stöds av strukturer i den institutionella 
omgivningen. De strukturella stöden kan vara av flera olika typer och empiriskt 
framstod för det första olika välspridda institutioner och institutionaliserade 
idéer såsom marknaden, samt specifika regler och avtal, politiska mål och lagar, 
både nationellt och internationellt, som viktiga strukturella stöd för 
interaktionen. För det andra var strukturer förknippade med 
branschinteraktionen viktiga. Dessa strukturer kan placeras i två kategorier. För 
det första, beroenden mellan företag, framför allt avseende olika funktionella 
system, exempelvis emballagesystem och distributionssystem, och 
marknadsberoenden, till exempel exempelvis entré- och mobilitetsbarriärer, 
kund- och leverantörsstruktur. För det andra, olika gemensamma 
föreställningar. Dessa beskrivs dels utifrån företagens positioner, det vill säga 
deras etikettering av varandra och sig själva som svenska, norrländska eller 
marknadsledare och så vidare, dels utifrån branschspecifika normer, exempelvis 
normer som definierar hur man ska konkurrera och hur man ska agera för att 
nå framgång i branschen. 

De olika strukturerna kan vara både konflikterande och ömsesidigt 
förstärkande med avseende på olika sätt att interagera. I fallbeskrivningarna och 
inte minst i intervjuer och andra berättelser om branschen finns ofta en 
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spänning mellan olika påbud för hur företagsledare och andra menar att de och 
deras kollegor ska agera i olika situationer. Exempelvis kan aktörerna å ena 
sidan ge uttryck för implicita normer för hur man ska konkurrera, å andra sidan 
betona marknadsekonomiskt tänkande med klassiska skolboksexempel från 
nationalekonomin. Å ena sidan kan samarbete förespråkas med kopplingar till 
existerande positioner och behov av stordriftsfördelar för att hävda sig 
gentemot kunderna och de utländska konkurrenterna. Å andra sidan tar 
aktörerna avstånd från mycket likartade samarbeten och menar att det är bättre 
att konkurrera, det stimulerar. Det finns många sådana exempel och de kan 
tolkas på olika sätt. En tolkning är att olika individer använder den retorik eller 
de diskurser som passar bäst vid ett visst tillfälle. Även sådana diskurser torde 
dock ytterst kunna hänföras till för-givet-tagna antaganden som mer omedvetet 
påverkar aktörerna. En uppfattning i linje med studiens teoretiska 
utgångspunkter är därför att aktörerna ger uttryck för olika typer av inflytanden 
från kontexten kopplade till olika strukturer (jfr Heracleous & Barrett 2001) 
och att detta sker både medvetet och omedvetet.  

I teorikapitlet gjordes ett ställningstagande som innebar att det kan finnas 
konflikterande institutionellt inflytande som påverkar interaktionen. I detta 
kapitel utvidgas resonemangen till att förutom institutionellt inflytande också 
lyfta fram hur andra strukturer kan utgöra konflikterande stöd för interaktionen 
(jfr D’Aunno, Sutton & Price 1991). Likaså kan strukturerna vara ömsesidigt 
förstärkande för en viss interaktion. Interaktionen för en aktivitet, exempelvis 
produktutveckling, kan stödjas av marknadsstrukturer såsom positioner, vilka 
innebär att huvudsakligen ett företag utvecklar för att behålla sin position som 
den främste innovatören. Samtidigt kan samma aktivitet stödjas av 
marknadsberoenden och normer inom branschen som betonar att 
marknadsledaren ska utveckla och de övriga imitera. I sådana fall är 
strukturerna ömsesidigt förstärkande. Samtidigt skulle oklara regelverk om 
testning av nya produkter kunna vara en struktur som konflikterar med de 
övriga för samma aktivitet.  

Vissa strukturer är gemensamma för flera aktiviteter i en bransch och kan 
även vara gemensamma för de båda branscherna. Exempel är gemensamma 
lagar samt likartad och delvis gemensam kundstruktur. Inom båda branscherna 
begränsar lagstiftningen genom konkurrenslagen omfattningen av samarbete. 
Det är dock kombinationen av olika strukturer som påverkar en viss aktivitet 
som bidrar till den mer precisa utformningen av interaktionen och 
organiseringen av olika aktiviteter. I den fortsatta framställningen beskrivs och 
analyseras det strukturella stödet och relationerna mellan strukturer för olika 
aktiviteter.  

Print & Media



Print & Media

297

Det strukturella stödets förändring i mejeribranschen 
I tabell 8.1 och 8.2 sammanställs bedömningen av strukturerna som 

antingen ömsesidigt förstärkande eller konflikterande, där eventuella 
förändringar under den studerade perioden i mejeribranschen respektive 
bryggeribranschen lyfts fram. Efter tabellerna analyseras de olika aktiviteterna 
med avseende på den klassificering av strukturellt stöd som gjorts. Ju fler 
konflikter som karakteriserar strukturerna kring en aktivitet, desto starkare 
konfliktsituation som helhet. Ju fler ömsesidigt förstärkande strukturer, desto 
stabilare interaktion.  

För att analysera förändringarna används ett motsvarande system med 
punkter liksom i kapitel 7, samt samma fasindelning. Skillnaden är att det här 
rör sig om en annan dimension och att en delvis annan klassificeringsgrund 
därför används. Det som ska belysas är förändringar mot mer och mindre 
konflikt eller förstärkande mellan strukturer. Dessa förändringar är en relativ 
beskrivning av huruvida aktiviteten vid ett visst tillfälle karakteriseras av 
konflikterande eller ömsesidigt förstärkande strukturer. Klassificeringen 
illustreras i figur 8.1 

      Ömsesidigt förstärkande strukturer 

     Konflikterande strukturer  

    *           **           ***        ****        *****        ****** 

Figur 8.1. Klassificering av det strukturella stödets förändring. 

En klassificering med maximalt 6 punkter tillämpas, där punkterna dels 
anger huruvida inslag av ömsesidigt förstärkande strukturer eller konflikterande 
strukturer dominerar, dels anger eventuell förändring. 1 punkt betyder en 
situation med mycket förstärkande strukturer, 2 punkter betyder en situation 
med ett begränsat inslag av konflikt inom förstärkande strukturer, 3 punkter en 
situation med relativt stora inslag av både konflikterande och förstärkande 
strukturer men där det ömsesidiga förstärkandet dominerar. På samma sätt 
betyder 4 punkter en situation med relativt stora inslag av både konflikterande 
och förstärkande strukturer, där det konflikterande inslaget har en något större 
betydelse. 5 punkter innebär en situation där strukturerna är tydligt 
konflikterande och 6 punkter innebär en situation med mycket konflikterande 
strukturer. I tabellen anges ibland samma antal punkter i flera faser, vilket 
innebär en mellan faserna stabil nivå. Den första kolumnen innebär däremot en 
ökning av inslaget av konflikterande strukturer om antalet punkter är fler än en. 
Ett ökat antal punkter innebär alltid en ökad grad av tvetydighet i  
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det strukturella stödet. I tabellen markeras en aktivitet med ett streck (-) före 
punkterna i den första kolumnen för att ange att ingen förändring av det 
strukturella stödet skett.  

Tabell 8.1. Konflikterande och ömsesidigt förstärkande strukturer i 
mejeribranschen.  

Aktivitet Förändringar i strukturernas mot konflikt eller 
överensstämmelse 

Fas 1 Fas2 Fas3 
M1. Primärproduktion * * * * * * * * * * 
M2. Råvarudistribution * * * * * * * * *
M3. Processproduktion    
a) Färska mjölkprodukter * * * * * *
b) Specialprodukter * * * * * * * * *
c) Ost  * * * * * * *
d) Matfett * * * * * *
e) Mjölkpulver * * * * * * * * 

M4. Produktutveckling     
a) Färska mjölkprodukter * * * * * *
b) Specialprodukter * * * * * * * * * 
c) Functional Foods  * * * * * * * * * 
d) Produktutveckling ost * * * * * * * * * 
e) Matfett * * * *
f) Mjölkpulver * * * * * *
M5. Distribution    
a) Färska mjölkprodukter * * * * * * * * * * * * 
b) Specialprodukter * * * * * * * * * * * * 
c) Ost * * * * * * 
d) Matfett * * * 
e) Mjölkpulver * * * * * *
M6. Försäljning    
a) Färska mjölkprodukter * * * * * * * * * * * * * * * 
b) Specialprodukter * * * * * * * * * * * * 
c) Ost * * * * * * * * * * 
d) Matfett * * * *  
e) Mjölkpulver * * * * * *

Primärproduktionen och råvarudistributionen
Primärdistributionen (M1) går i inledningen av 1990-talet mot ökat 

konflikterande strukturellt stöd från en situation med ömsesidigt förstärkande 
strukturer. Inledningsvis ger dock strukturer i form av lagar, branschens 
marknadsstrukturer, beroenden och normer ömsesidigt förstärkande. Lagar i 
form av regleringssystemet ger tydliga riktlinjer för interaktion som stämmer 
väl överens med det kooperativa systemet och med branschens inriktning på 
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rationalisering snarare än konkurrens mellan mejeriföretagen. Ett antal 
konflikterande inslag uppstår därefter; oklarhet i tillämpningen av regler efter 
EU-inträdet exempelvis vad gäller mjölkkvoter som både konserverar 
produktionen där man vill öka och orsakar nedläggningar på andra orter, 
konflikter mellan rationaliseringskrav för internationell expansion och det 
kooperativa idealet, med mera. Den ökade graden av konflikterande strukturer 
kan sägas kvarstå under hela decenniet, även om det är olika frågor som 
dominerar under olika perioder. Det rör sig därmed om konstanta pendlingar 
mellan de ökade och de minskade inslagen av konflikterande strukturer. 
Huvudsakligen är dock strukturerna ömsesidigt förstärkande i fas 1 och 3 (3), 
medan det i samband med EU-medlemskapet rör sig om en period där 
konflikterande strukturer överväger (4).  

För råvarudistributionen (M2) ökar inslaget av konflikterande stöd i 
strukturerna när införandet av kravproduktionen som norm stödjer en annan 
branschspecifik distributionslogik än en logik enbart baserad på rationell 
hämtning. Likaså ökar inslaget av konflikt mellan strukturer när 
stoppavgifternas betydelse ökar, vilket på sitt sätt gynnar de större företagen 
och kan ses som konflikterande med idéer kopplade till kooperationen. 
Strukturerna är dock huvudsakligen ömsesidigt förstärkande (3).  

Aktiviteter i processproduktionen 
För processproduktionen gäller generellt att mejeriföretagen till viss del 

bytt normer för sin interaktion; kraven på marknadsanpassning har fått 
genomslag i branschens normer samtidigt som dessa normer även fortsatt 
inkluderar strävan efter kostnadsrationaliseringar och viss arbetsfördelning i 
dessa normer. I processproduktionen av färska mjölkprodukter (M3a) innebär 
detta en mycket liten förändring, det som framfört allt skett är att det färska 
sortimentet breddats och att kraven på breddning och marknadsanpassning 
ibland konflikterar med kraven på kostnadsrationaliseringar. Det rör sig om en 
liten förskjutning mot mer konflikterande strukturellt stöd men inom ramen för 
fortsatt ömsesidigt förstärkande strukturer och detta gäller för alla faser (2).  

Processproduktionen av specialprodukter (M3b) kan beskrivas på mer eller 
mindre samma sätt som produktionen av färska mjölkprodukter. Skillnaden här 
är att det förekommer en viss fortsatt arbetsfördelning med stöd i branschens 
normer som delvis strider mot politiska mål i form av signaler från 
Konkurrensverket. Företagens intresse av att fortsatt producera Yoggi är 
tvetydigt relativt den tidigare situationen där Yoggi var gemensamt ägt. 
Huvudsakligen karakteriseras aktiviteten av ömsesidigt förstärkande strukturer, 
men med inslag av konflikterande strukturer. Inom ramen för nivån, som 
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bibehålls under hela decenniet, sker vissa pendlingar mot mer och mindre 
tvetydighet (3).  

Processproduktionen av ost (M3c) genomgår en likartad förändring. 
Aktiviteten karakteriseras av ömsesidigt förstärkande strukturer (2), men med 
en viss förskjutning mot konflikterande strukturellt stöd under fas 2 (3)och en 
tillbakagång under fas 3 (2). Det ökade konfliktinslaget beror på det ökade 
intresset för produktion av ost och den nya normen att företagen behöver 
fullständiga sortiment inom varje företag eller gruppering av företag, samtidigt 
som kraven på rationalisering ökar.  

För processproduktionen av matfett (M3d) ökar konfliktinslaget så till vida 
att stödet för produktion av matfett minskar när regleringssystemets 
upphävande gör produkten mindre lönsam, samtidigt som 
rationaliseringskraven ökar. Senare bidrar även att de gemensamma 
samarbetena i branschen ifrågasätts genom den nya konkurrenslagen till inslag 
av konflikt. Utvecklingen är ungefär jämt fördelad mellan de olika faserna 
varför det begränsade inslaget av konflikt är jämförbart mellan faserna (2).  

Processproduktionen av mjölkpulver (M3e) är en aktivitet där normerna 
eller logiken för produktionen byts efter avregleringen. Produktion av 
mjölkpulver blir mindre prioriterat som överskottsprodukt än tidigare. 
Inledningsvis rör det sig därför om en situation med stora inslag av både 
konflikterande och ömsesidigt förstärkande strukturer (4). Detta sjunker under 
senare faser tillbaka till huvudsakligen ömsesidigt förstärkande strukturer (2) 
när förändringen sätter sig men ett visst konfliktinslag kvarstår genom den 
problematiska roll produktionen av mjölkpulver har.  

Aktiviteter i produktutvecklingen 
Produktutveckling (M4a) av färska produkter innebär något ökade 

konflikterande strukturer. Det finns ett kontinuerligt tryck hos nyetablerade 
branschnormer mot fortsatt utveckling. Det traditionella färska sortimentet är i 
omstöpning under decenniet och det innebär något ökande konflikterande 
strukturer på grund av oklarheten i utvecklingen. Denna ökade osäkerhet och 
tvetydighet är dock begränsad och kvarstår under decenniet (2). 
Produktutveckling av specialprodukter (M4b) innebär ett ökat inslag av 
konflikterande strukturer om än inom ramen för ömsesidigt förstärkande 
strukturer (2) i fas 1. Det ökade konfliktinslaget kommer av krockar mellan 
lagar som begränsar samarbete, samtidigt som arbetsfördelning kvarstår som 
norm. Även normer som påbjuder mer konkurrens och allmänna idéer om hur 
man ska konkurrera föreskriver breddade sortiment, vilket strider mot 
rationaliseringsnormerna. Upplösningen av tidigare samarbeten och 
etablerandet av nya pågår under hela decenniet under inflytandet från 
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konkurrenslagstiftningen. Effekterna är som störst under fas 2 då 
konfliktinslaget överväger (4), för att minska under fas 3 (3)då nya normer för 
hur företagen ska förhålla sig till specialprodukter utvecklas.  

 Produktutveckling av Functional Foods (M4c) är en ny aktivitet som 
utvecklas från M4b. Aktiviteten karakteriseras snabbt av ett konflikterande 
strukturellt stöd som börjar i en situation med konflikterande strukturellt stöd i 
fas 2 och 3. Konflikterna beror bland annat på oklarheter om vad produkterna 
står för, om det regelverk som gäller och hur produkterna ska marknadsföras 
(5). Konflikterna kvarstår under större delen av decenniet för att mot slutet 
minska något när lagstiftning påbörjas och något av en praxis utvecklats för 
produkterna (4).  

Produktutveckling av ost (M4d) är en aktivitet som får ökade inslag av 
konflikterande stöd från strukturer under decenniet. Å ena sidan upplevs 
normer som styr mot att differentiera produkterna, å andra sidan normer som 
talar för produktvård. Å ena sidan beskrivs behov av att konkurrera, å andra 
sidan behov av att samarbeta för att förhindra produkternas degenerering. 
Konfliktinslaget är i fas 1 relativt begränsat (2), i fas 2 ökar det till att dominera 
(4) för att sedan minska något under de sista åren av decenniet (3) när en viss 
samsyn och nya normer för produktvård etablerats.  

Produktutveckling av matfett (M4e) får en begränsad ökning av 
konflikterande strukturer då delar av branschgemenskapen kring matfett 
upplöses i fas 3 (2), vilket leder till konflikt mellan etablerade branschnormer 
och lagar. Dessutom finns olika influenser gällande vilka produkter som ska 
utvecklas, generiska exportprodukter eller avancerade produkter med 
mervärden. Det rör sig ändå om små förändringar.  

Produktutveckling av mjölkpulver (M4f) är en aktivitet som blir viktigare 
efter avregleringen samtidigt som mejeriföretagens intresse för mjölkpulver 
minskar. Detta innebär ett visst inslag av konflikterande strukturer, dock inom 
ramen för ömsesidigt förstärkande strukturer. Även under regleringssystemet 
fanns dock vissa konflikter eftersom det å ena sidan kunde vara lönsamt att 
fokusera på produktion av mjölkpulver oavsett avsättningsmöjligheterna, 
samtidigt som detta skadade systemet som helhet. Både före och efter 
avregleringen är dock aktiviteten konkurrensutsatt och stödet relativt entydigt. 
Det kan antas att aktiviteten fortsatt har ett begränsat inslag av konflikt inom 
ramen för ömsesidigt förstärkande strukturer (2) under alla faser och att det är 
en utveckling som är stabil även jämfört med perioden innan avreglering. 

Aktiviteter i distributionen 
Distribution av färska mjölkprodukter (M5a) får ett tydligt ökat inslag av 

konflikterande strukturer. Orsaken är motstridiga krav vad gäller normerna om 
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att bevaka de egna områdena och samtidigt öka sin egen marknad, bevaka 
storhushåll med mera. Dessutom konflikterar vissa av normerna med politiska 
önskemål. Marknadsberoenden i form av distributionssystem baserade på 
stordriftsfördelar trycker dock också mot bevarande av de egna områdena. 
Sammantaget är det en situation med både ömsesidigt förstärkande strukturer 
och konflikterande strukturer där det senare överväger något (4). Detta 
förändras inte under decenniet.  

Distribution av specialprodukter (M5b) får ökat inslag av konflikterande 
strukturer som en följd av konflikterande marknadslösningar, motstridiga 
normer och politiska mål samt konkurrerande distributionssystem som stödjer 
vissa normer och konflikterar med andra. Även före avregleringen återfinns ett 
mindre inslag av konflikt på grund av de parallella distributionskanalerna, som 
dock utnyttjas i mycket begränsad utsträckning. Situationen karakteriseras av 
både ömsesidigt förstärkande strukturer och konflikterande strukturer där det 
senare överväger (4), vilket också är stabilt under decenniet trots att orsakerna 
till konflikterna varierar.  

Distribution av ost (M5c) får till viss del ökade inslag av konflikterande 
stöd eftersom mejeriföretagen börjar samarbeta mer med grossister utifrån 
marknadsberoenden, medan detta strider mot normer i branschen. Denna 
konflikt kvarstår under hela decenniet men aktiviteten har i övrigt 
huvudsakligen ömsesidigt förstärkande mellan strukturer (2). Distribution av 
matfett (M5d) har fortsatt ömsesidigt förstärkande strukturer. Aktiviteten 
ifrågasätts inte i någon större utsträckning av konkurrenterna eller av övriga 
inblandade i branschen. Normer, lagar och marknadsberoenden samverkar 
därför. Distribution av mjölkpulver (M5e) har fått ett något ökat inslag av 
konflikterande strukturer i och med det ökade kundberoendet och de 
varierande villkoren under decenniet för export. (2)  

Aktiviteter i försäljningen 
Försäljning av färska mjölkprodukter (M6a) är en aktivitet som beskrivs 

som utsatt för ett omfattande tryck mot förändring och konflikterna mellan 
strukturer ökar kraftigt i den första fasen Utvecklingen har ingen entydig 
inriktning, för trots förändringarna och den nyintroducerade konkurrensen 
återfinns flera institutionaliserade uppfattningar om hur man ska konkurrera 
vid försäljning av färskvaror. Det ökade inslaget av konflikt ligger 
förhållandevis stabilt i senare faser (5). Ungefär samma utveckling sker för 
försäljningen av specialprodukter (M6b), men för specialprodukter är normerna 
för interaktion och strävan efter att försvara det egna området inte lika starka 
som för det färskaste sortimentet. Därför blir konflikterna mellan normer, 
positioner och marknadsberoenden av olika slag inte lika stora (4). 



Print & Media

303

Försäljning av ost (M6c) karakteriseras i fas 1 av ökande konflikt inom 
ömsesidigt förstärkande strukturer (2). Normer för samarbete ska ersättas av 
nya normer för konkurrens vilket stöds av lagändringar. Över tiden, i fas 2, 
ökar dock konfliktinslaget kraftigt, när det visar sig att de nya normerna 
konflikterar med olika marknadsberoenden med mera. Kolliderande strategier 
innebär att den konkurrenslogik som företagen antagit konflikterar med 
normer som betonar långsiktiga fördelar genom varumärkesuppbyggnad (5). 
Därefter fortsätter aktiviteten mot mer av ett mittenläge mellan konflikt och 
överensstämmelse när nya, modifierade normer för interaktionen så sakteliga 
etableras (3). Den nya samordningen i branschen stöds av EU-lagstiftning, men 
är mer problematisk enligt konkurrenslagen. 

Försäljning av matfett (M6d) karakteriseras av ett omfattande 
konkurrenstryck men de stödjande strukturerna förefaller inte vara oklara. 
Uppfattningen om smörförsäljningen stämmer till exempel väl överens mellan 
myndigheter och mejerier i de första två faserna (1). I fas 3 innebär 
upplösningen av gemensamma varumärken visst ökat inslag av konflikt (2), 
eftersom normerna och kostnadsstrukturen talar för samordning av 
marknadsföring med mera inom detta område. Även 
rationaliseringssträvandena verkar i denna riktning. Lagen säger emellertid 
något annat. Försäljning av mjölkpulver (M6e) kan sägas genomgå samma 
utveckling som distributionen av mjölkpulver.  

Det strukturella stödets förändring i bryggeribranschen 
Det är nu dags att beskriva förändringen av det strukturella stödet i 

bryggeribranschen. Även här används samma fasindelning som i analysen av 
mönsterbrytande och mönsterbekräftande i kapitel 7. I denna bransch är 
karakteriseringen av aktiviteternas strukturella stöd inte lika homogent som 
inom mejeribranschen. Skillnaden är att regleringarna av bryggeribranschen inte 
var av lika omfattande karaktär och exempelvis inte på samma sätt styrde 
lönsamhet. Detta innebär att den relativa skillnaden i konflikt mellan aktiviteter 
var mer markant i denna bransch vid inledningen av perioden. I tabellen 
markeras vissa aktiviteter med ett streck (-) före punkterna i den första 
kolumnen för att ange huruvida en förändring av det strukturella stödet skett 
eller ej.
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Tabell 8.2. Konflikterande och ömsesidigt förstärkande strukturer i 
bryggeribranschen. 

Aktivitet 

Fas 1 Fas2  Fas3 
B1. Produktion    
a) öl -* * * * * * 
b) läsk, cider mm - * * * * * * 
B2. Produktutveckling    
a) öl *  * * * * * * 
b) cider * * * * * * * * * *  
c) läsk & stilldrinks * * * * 

d) vatten * * * * 
e) emballageutv. - glas - * * * *  * * * * * * * * 
f) emballageutv. - plast - * * * * * * * * * * * * * 
g) emb.utv. - aluminium - * * * * * * 
B3. Distribution     
a) restauranger - * * * * * * * * * * 
b) dagligvaruhandeln - * * * * * * * * 
c) Systembolaget  - * * * * * * * * 
d) returtagning - * * * * * * * * * 
B4. Försäljning    
a) Öl - * * * * * * * * * * * * * 
b) Vin etc.  * * * * * * * * * 
c) cider * * * * * * * * * * 
d) läsk & stilldrinks - * * * */* * * * * * * */* * 
e) vatten * * * 

Aktiviteter i produktionen 
Produktion av öl (B1a) karakteriseras av ömsesidigt förstärkande mellan 

normstrukturerna. Det finns ett visst inslag av konflikt (2) i form av 
rationaliseringskrav som strider mot ökat antal produkter och emballage. 
Samtidigt är rationaliseringar vad som förväntas och anses som normen både 
av dem som genomför rationaliseringarna och alla andra intressenter. Detta 
gäller alla faser och innebär ingen skillnad mot inledningen av decenniet. 
Produktionen av läsk, cider mm (B1b) ökar med avseende på cider vilket 
innebär att utrymmet för produkterna måste skapas i produktionen. Det rör sig 
om ömsesidigt förstärkande strukturer (2), eftersom en fylld produktion är av 
vikt liksom långa serier. Det finns dock ett visst konfliktinslag mellan satsningar 
på nya produkter och normer för en rationell produktion. Detta är emellertid 
begränsat och ligger stabilt över tiden.  
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Aktiviteter i produktutveckling 
Produktutveckling av öl (B2a) är en aktivitet där strukturerna fortsätter att 

huvudsakligen vara ömsesidigt förstärkande. Det finns inga krav eller 
förväntningar på radikalt nya produkter och sättet att utveckla är i stort 
detsamma som det varit under en lång period. I och med intåget av öl med 
starkare alkoholhalt uppträder dock en viss konflikt mellan politiska mål, 
normer tillverkning av goda (= välsmakande) produkter som branschen ofta 
betonar samt normen att sätta efterfrågande produkter på marknaden. I fas 1 
kan därmed strukturerna beskrivas som ömsesidigt förstärkande utan direkta 
konfliktinslag (1) medan faserna 2 och 3 fortfarande har ömsesidigt 
förstärkande strukturer som helhet men med tydliga konfliktinslag (3).  

Produktutveckling av cider och övriga alkoholhaltiga produkter (B2b) är 
relativt en ny aktivitet för de flesta bryggerier. Aktiviteten karakteriseras i fas 1 
och 2 av övervägande konflikterande strukturer (4). Detta beror på politiska 
mål och lobbying mot produkter som kan ses som riktade till ungdomar, krav 
på vad ’riktiga’ ciderprodukter ska innehålla kontra normer att sätta lönsamma 
och efterfrågade produkter på marknaden. Det är särskilt alkoläsken som 
debatteras och kritiseras. Konfliktinslaget mildras över tiden och i den tredje 
fasen är det framför allt ömsesidigt förstärkande strukturer som råder (2) då det 
politiska motståndet nu fokuserar på andra produkter.  

Produktutveckling av läsk & stilldrinks (B2c) möts av ett ökat intresse 
under slutet av decenniet, som en följd av olika svängningar inom branschen 
snarare än konflikterande strukturer. Aktiviteten karakteriseras mer eller mindre 
av ömsesidigt förstärkande strukturer (1). Däremot kan detta förändras om till 
exempel det uppvaknande intresset för Functional Foods slår igenom även i 
denna bransch vilket det finns tecken på. I fas 3 finns dock ett ökat inslag av 
konflikt (2) eftersom importregler med mera innebär att svensk produktion av 
läsk, en produkt med hög sockerhalt, får en konkurrensnackdel. 
Produktutveckling av vatten (B2d) är en annan aktivitet som får ökad betydelse 
och där det konflikterande strukturella stödet ökar något (2) i fas 3. Olika typer 
av vatten utvecklas och ju mer vatten som säljs, desto fler debatter uppstår. 
Debatter uppstår om kostnadsnivå för vatten som i vissa fall är kranvatten, 
miljökrav används för att ifrågasätta distributionen av vatten och så vidare. Det 
handlar här framför allt om konflikter mellan branschens normer och politiska 
och idémässiga värderingar samt mellan olika normer inom branschen 
Huvudsakligen är dock strukturerna hela tiden ömsesidigt förstärkande.  

Emballageutveckling – glas (B2e) och emballageutveckling - plast (B2f) är 
två aktiviteter som sinsemellan är olika men som båda karakteriseras av 
konflikterande strukturer som uttryck för såväl konflikterande politiska mål 

Print & Media



Print & Media

306

som positioner och systemberoenden inom branschen. De båda typerna av 
emballage ställs också emot varandra på ett sätt som innebär konflikterande 
strukturellt stöd. Vid ingången i den första fasen har just en omläggning och 
utveckling av emballagesystemet för glas (införandet av den röda backen) 
avslutats, och system för PET-flaskor är under utveckling. Konflikterande stöd 
har tydliggjorts under dessa processer. Influenserna varierar under decenniet, 
men utvecklingen av emballage i plast kan sägas ha en något högre grad av 
konflikt då miljödebatten är mer omfattande där, samtidigt som lagkraven på 
återvinning är större. För glasemballage kan det konflikterande stödet överväga 
något under hela perioden (4), oavsett fas. För plastemballage är det 
konflikterande stödet särskilt högt i början av decenniet (5) när systemet 
etableras, och minskar sedan något (4). Emballageutveckling av 
aluminiumburkar (B2g) har ett begränsat inslag av konflikterande stöd inom 
ramen för ömsesidigt förstärkande strukturer (2). Trots att burkarna ibland 
ifrågasätts finns ett stöd för dessa i praxis, i emballagesystemen som sådana och 
även i lagar. Detta förändras inte under perioden.  

Aktiviteter i distributionen 
Distributionen till restaurang (B3a) rör sig från en situation med 

övervägande ömsesidigt förstärkande strukturer (2) i början av decenniet mot 
konflikterande strukturer. Orsaken är bland annat blandningen mellan två 
branscher, bryggerier och vinleverantörer, och därmed mellan olika 
normsystem, olika marknadsberoenden och systemberoenden samt delvis olika 
lagsystem i fas 2 (4), vilket stabiliseras något i fas 3 (3). Aktiviteten 
karakteriseras även av kontinuerliga rationaliseringskrav, men dessa stämmer 
väl överens med den nya normen att bli kompletta leverantörer.  

Distributionen till dagligvaruhandeln (B3b) karakteriseras under den första 
fasen av ett mindre inslag av konflikterande strukturer (2). Omfattande 
rationaliseringar och omläggningar av distributionssystemen genomförs i fas 1, 
vilket har ett omfattande strukturellt stöd i branschens normer samtidigt som 
det innebär att en närhetslogik till kunden överges. Framför allt mindre 
bryggeriföretag har problem i distributionen. Det finns därför en viss ökande 
grad av konflikt (3) när antalet bryggeriföretag ökar i fas 2 och 3. Det är svårt 
för mindre företag att med så små kostnader som möjligt upprätthålla 
distribution i den utsträckning som behövs. Konflikten grundar sig i de olika 
sätt att distribuera som finns, i egen regi eller via grossist, det vill säga i 
marknadsberoenden, samt i det samhälleliga stödet för de mindre företagen. 
Distributionen till Systembolaget (B3c) organiseras inom ramen för 
övervägande ömsesidigt förstärkande strukturer under hela decenniet (2), men 
det sker ett ökat inslag av konflikt (3) i fas 2 när det sker en omläggning av 
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leveransstrukturen så att varje bryggeri måste ordna distributionen, vilket 
innebär att olika politiska strukturer som stödjer stordrift konflikterar med 
strukturer som stödjer konkurrens och så vidare. Dessa gäller även i fas 3 (3) 
när Systembolaget och dess regler politiskt ifrågasätts (vilket även innebär ett 
ifrågasättande av Systembolaget som distributionskanal). Även här är 
distributionen särskilt problematisk för mindre företag. Förändringarna i 
distributionssystemen har dock inte samma betydelse för denna kanal. 
Returtagningen (B3d) får ökade inslag av konflikt när antalet produkter och 
system ökar samt när systemen förändras eller utmanas. Detta sker 
kontinuerligt under decenniet varför aktiviteten karakteriseras av ömsesidigt 
förstärkande strukturer i den mån lagar och marknadsberoenden samverkar 
men med ett tydligt konfliktinslag (3). 

Aktiviteter i försäljning 
Försäljningen av öl (B4a) får successivt ökade inslag av konflikterande 

strukturer, inte minst i och med politiska åtgärder som EU-inträdet, de politiska 
oklarheterna, förändrade marknadspositioner genom den ökande konkurrensen 
från privatimport, prissänkningarna och förändringarna inom Systembolaget, 
med mera. Ett visst inslag av konflikt fanns även tidigare till exempel genom 
marknadsberoenden såsom helleverantörskapet och Systembolagets funktion 
som höglönsamhetskanal samt det faktum att öl är en omstridd produkt givet 
politiska och idémässiga strukturer i samhället. Detta kommer exempelvis till 
uttryck i begränsade möjligheter till marknadsföring. Även under fas 1 fanns 
alltså ett visst inslag av konflikt, då inom ramen för ömsesidigt förstärkande 
strukturer. Under fas 2 och 3 ökar konfliktinslaget ganska kraftigt mot den 
beskrivna bakgrunden (5).  

Försäljning av vin & övriga alkoholhaltiga drycker (B4b) är en ny aktivitet 
för bryggerierna under 1990-talet som utvecklas från försäljningen av öl. 
Aktiviteten innebär i fas 2 starkt konflikterande strukturella stöd utifrån nya 
lagar, nya normer som ska hantera nya erbjudanden, ny kunskap och nya 
konkurrenter (5). I fas 3 uppstår mer överensstämmelse när olika normer för 
försäljning harmoniseras med varandra samt med de nya marknadsstrukturerna 
och positionerna. (4)  

Försäljningen av cider (B4c) karakteriseras inledningsvis av konflikterande 
strukturer (4) i fas 1 och 2 där produkten ses som en inte riktigt rumsren 
nischprodukt som representerar normer som strider mot andra normer inom 
branschen. Marknadsföringen och försäljningen påverkas också av den 
politiska debatten kring alkoläsk samtidigt som det är en viktig produkt för 
många mindre företag. Över tiden övergår det strukturella stödet allt mer till att 
bli ömsesidigt förstärkande i fas 3. (2) 
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Försäljning av läsk & stilldrinks (B4d) möter ett ökat intresse och under 
decenniet sker en utveckling mot nya emballage, förändrade prisbilder och 
category management vilket innebär konflikter mellan branschspecifika normer 
i slutet av fas 2 och framför allt i fas 3 (4). Det finns också en konflikt där olika 
marknadsberoenden och systemberoenden ställs mot varandra i upplösningen 
av helleverantörskapet. Detta återgår dock efter ett tag till det förhållandevis 
stabila läge med ömsesidigt förstärkande strukturer (2) som råder i fas 1 och 
större delen av fas 2. Slutligen karakteriseras försäljningen av vatten (B4e) av ett 
ökat intresse från branschen. I försäljningen är det dock främst ömsesidigt 
förstärkande strukturer som råder även om produkten ibland kritiseras.  

Relationer mellan olika typer av strukturer 
Relationen mellan olika strukturella stöd blir tydlig framför allt i 

förändringsfaser eller i situationer där oklarheter i form av konflikter finns. 
Förändringar i denna relation är också ett tecken på institutionell förändring. 
En analys av strukturella stöd kan därmed vara en analys av institutionell 
förändring och ger en möjlighet att konstatera huruvida institutionell 
förändring sker till följd av lagändringar med mera. I detta avsnitt analyseras 
framför allt de huvudsakliga grupperingarna av strukturellt stöd som påverkar 
interaktionen innan analyserna av interaktionens förändring och strukturernas 
förändring kopplas samman. I inledningen av detta kapitel lyftes två grupper av 
strukturer fram. Det var först olika välspridda institutioner och idéer, specifika 
regler och avtal, politiska mål och lagar. Därefter kom strukturer förknippade 
med branschinteraktionen och den specifika branschen, beroenden av olika 
slag samt företagens positioner och branschspecifika normer. Utifrån denna 
kategorisering analyseras i det följande strukturer i branscherna samt deras 
relation med andra strukturer.  

Strukturellt stöd från olika politiska mål och lagar 
Det strukturella stödet för ett visst sätt att interagera återfinns ofta explicit 

i lagar där ett visst agerande påbjuds och mer implicit i olika politiska mål. 
Dessa stöd kan vara ömsesidigt förstärkande och konflikterande både med 
andra politiska mål och andra lagar och med helt andra strukturer. Flera 
konflikter mellan olika strukturer i de empiriska fallen beror på motstridiga 
politiska mål och lagar. Sådana iakttagelser återfinns även i D’Aunno, Succi och 
Alexanders (2000) studie av amerikanska landsortssjukhus. De menar att lagar 
och regler stimulerar föränderlighet och konkurrens samtidigt som de 
stimulerar stabilitet genom krav på ansvarstagande, redovisning etcetera. I en 
branschomvandlingskontext är lagar och regler samt politiska mål ofta 
konflikterande. Exempelvis söker myndigheterna å ena sidan söker stimulera 
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konkurrens och därmed en dynamisk utveckling, och ställer å andra sidan krav 
på stabilitet och ansvarstagande i miljöhänseende, marknadsföring, vilken typ 
av konkurrens som får förekomma, och så vidare. 

En konflikt gäller exempelvis kvotsystemen i mejeribranschen som 
konflikterar mot generella konkurrenspolitiska mål. Trots detta tillämpas 
kvoterna eftersom de är del av ett annat regelsystem med andra mål. De kanske 
tydligaste konflikterna återfinns i bryggeribranschen på grund av å ena sidan 
alkohollagstiftning och miljölagstiftning och å andra sidan 
konkurrenslagstiftning. De flesta aktiviteter såsom produktutveckling, 
distribution, marknadsföring och försäljning påverkas av alkohollagstiftningen. 
Miljölagstiftningen påverkar främst emballageutveckling och distribution. Det 
strukturella stödet från miljölagstiftning och påföljande undantag från 
konkurrenslagen upprätthåller en samarbetsinteraktion som i sin tur får 
konsekvenser för företagens möjligheter att konkurrera. Företagsledare som 
framhåller att det gemensamma emballagesystemet inte behövs för deras 
verksamhet tvingas försvara samarbetet när det attackeras av andra företag som 
utvecklat nya konkurrerande lösningar. Emballagesystemen är dessutom starkt 
historiskt förankrade. När exempelvis EU-medlemskapet leder till ett 
ifrågasättande av emballagesystemen aktiveras de olika stöden för den 
nuvarande interaktionen kring systemet. Exempelvis tillåts emballagesystemen i 
bryggeribranschen bland annat av miljöskäl även om de kan ses som 
konkurrensbegränsningar enligt Konkurrensverket (Konkurrensverket 1992). 
Lagar och myndigheters agerande stödjer alltså ibland annars lagstridiga 
samarbeten som av olika skäl givits undantag av Konkurrensverket. Tillstånd 
att samarbeta kring ostförsäljning är ett annat exempel på detta från 
mejeribranschen. Detta ger upphov till delvis konflikterande strukturer för 
denna aktivitet relativt grundintentionen i lagarna och de tidigare regleringarna. 

Lagar och politiska mål kan också vara ömsesidigt förstärkande med 
marknadsstrukturer samt positioner och normer, men konflikterande med 
andra. Lagstadgade krav på återvinning är ett exempel på detta. Återvinning 
begränsar för konkurrenter med alternativa lösningar eller alternativa material 
och kan därmed sägas vara i konflikt med konkurrenslagen. Därigenom 
förstärker lagarna de etablerade marknadsstrukturerna genom att stödja 
beroenden av gemensamma emballagesystem och liknande. Sådana system 
stödjer i sin tur ofta etablerade och större företags positioner och 
marknadsandelar Samtidigt är konflikter mellan konkurrenspolitiska mål och 
olika företags marknadsandelar vanliga, inte minst eftersom det rör sig om två 
mogna branscher. Målen är ofta att undvika koncentrerade branscher men i 
båda dessa branscher finns/har det funnits aktörer med mer än 60 procent av 
marknaden. Sådana konflikter blir ofta långvariga, eftersom det dels rör sig om 
oönskade, men inte olagliga, strukturer, och det dels är svårt att förändra 
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koncentrerade branscher. Koncentrationen i de båda branscherna har dessutom 
delvis skapats och understötts genom regleringar och/eller statligt ägande vilket 
gör att de är historiskt förankrade.  

Överhuvudtaget är konflikter grundade i motstridiga politiska mål och 
lagar ofta långvariga eftersom de är så sammanflätade. Konkurrerande 
lagstiftning som leder till undantag enligt konkurrenslagstiftningen eller 
liknande förstärker på sitt sätt den senare genom att sätta den på prov139. Detta 
är i dessa fall svårt att reducera den tvetydighet som de konflikterande 
strukturerna medför.  

Leder tvingande förändringar till ömsesidigt förstärkande eller konflikt?  

Lagar och politiska mål syftar vanligen till att styra interaktionen och inte 
bara utgöra ett strukturellt stöd bland andra. Det är därför av intresse att se hur 
strukturella stöd förändras till en följd av olika politiska åtgärder. Analysen visar 
att förutsättningar för ömsesidigt förstärkande kan uppstå om förändringar i en 
struktur medför tvingande förändringar i en annan struktur på ett sådant sätt 
att potential för tvetydighet och konflikt reduceras. Detta var fallet i 
mejeribranschen. Förändringarna i lagar innebar att koordineringen av flera 
aktiviteter på företagsnivå direkt förändrades. Aktiviteter som tidigare 
koordinerats via branschorganisationen, och därmed snarast hierarkiskt, med 
auktoritetsrelationer och förhandlingar förflyttades nu till marknader och till 
nätverk visserligen med inslag av förhandlingar, men också med mycket mer 
förlitande på prismekanismer. Därigenom utvecklas ett stöd för en förändrad 
interaktion eftersom olika ”governance structures” förknippas med olika 
koordineringsmekanismer (se t.ex. Grandori 1997). Dessa förändringar skedde i 
större och mindre omfattning för produktutveckling, produktanpassning, 
marknadsföring, export, försäljning och distribution av ost, med flera 
aktiviteter. I mejeribranschen blev till exempel priset viktigare som 
koordineringsmekanism, vilket innebar ett stöd för förändrad interaktion. 
Förändringen av koordineringen överensstämmer med de aktiviteter som inom 
mejeribranschen karakteriserades av mönsterbrytande, till exempel 
produktutveckling och försäljning av ost.  

När exempelvis konkurrenslagen skärps är ett uttalat motiv att den ska 
stimulera ökad konkurrens, helst intensiv sådan. Den ökande koordineringen 
via marknader och med pris som koordineringsmekanism är steg i denna 

139 Ibland är även konflikterande institutioner ömsesidigt beroende (Friedland & Alford 
1991). Exempel kan tas från distinktionen mellan organisationer och marknader som idéer. 
I idéen om marknader uppträder ofta företag och i idéen om organisationer verkar 
organisationerna ofta på en marknad. På så sätt kan konflikter mellan institutioner 
vidmakthållas under längre perioder eftersom återskapandet av den ena institutionen också 
återskapar den andra.  
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riktning. Det finns dock flera aktiviteter i mejeribranschen där förändringarna 
efter avregleringen är mer begränsade och snarast karakteriseras av 
mönsterbekräftande. Till exempel väljer mejeriföretagen endast i liten 
utsträckning att börja konkurrera i försäljningen av färska mejeriprodukter 
eftersom det finns lönsamhetsstrukturer, distributionssystem och andra 
marknadsberoenden som talar mot ökad konkurrens. Därtill uttrycks inom 
mejeriföretagen motvilja mot att konkurrera med varandra när de samtidigt 
utsätts för utländsk konkurrens. De nya erfarenheterna av intensiv konkurrens 
på ostmarknaden uppmuntrar inte heller till fortsatt utveckling i denna riktning 
på andra områden. Förändrade lagar medför alltså ett nytt ömsesidigt 
förstärkande med vissa strukturer, men inte nödvändigtvis med alla.  

Introduktionen av konflikterande strukturer innebär därmed att tidigare 
praktiker reduceras (snarare än helt försvinner). Interaktionen förändras inte så 
mycket som det vore önskvärt enligt exempelvis politiska mål eftersom det 
finns andra strukturer som också påverkar interaktionen. Däremot ger 
tvingande lagar ett tydligt nytt stöd som, där det inte skapar ömsesidigt 
förstärkande, åtminstone introducerar konflikterande strukturer och därmed 
stöd för andra handlingsalternativ än de etablerade. De politiska åtgärderna 
innebär snarare att möjligheter att luta sig mot fler strukturer för att få 
vägledning för interaktionen introduceras, vilket kan påverka aktörernas 
föreställningar om hur interaktionen ska ske. Detta kan jämföras med Johnson, 
Smith och Codlings (2000) teoretiska resonemang om privatisering. De menade 
att privatisering kan innebära att alternativa mallar, förebilder, för interaktion 
introduceras och under en period samexisterar. Till viss del ökar alltså 
tvetydigheten. 

 Enbart på grund av att koordineringen förändras behöver inte någon 
förändring av aktörernas gemensamma föreställningar ske. I mejeribranschen är 
dock förändringen så stor att ett sökande efter nya institutionella logiker tvingas 
fram eftersom de gamla uppenbart inte är tillämpliga eller måste modifieras.  

I bryggeribranschen sker däremot inga omfattande förändringar som 
direkt påverkar existerande samarbetsstrukturer. EU-medlemskapet innebär 
emellertid att regleringar av betydelse för branschen reduceras eller tas bort 
samt att gränserna öppnas. Då produkterna har lång hållbarhet och ofta ett 
högt värde bidrar detta till att produktflödet snabbt ändras, och att en viss form 
av konkurrens utvecklas genom privatimport. Det är dock inte med 
nödvändighet ett önskvärt politiskt scenario och heller inte ett scenario som 
företagen önskar. Från ett politiskt perspektiv hotar utvecklingen 
alkoholpolitiken och för företagen uppstår snarast osäkerhet där de å ena sidan 
lutar sig mot alkoholpolitiken, å andra sidan kritiserar den samma. Bryggerierna 
kan hämta stöd för sitt agerande från andra branscher, men det är svårt att hitta 
nya sätt att interagera som är anpassade till de speciella lagar och regler som 
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gäller den svenska branschen. Detta innebär att de nya regleringarna leder till 
ökad konflikt inom branschen, exempelvis för försäljningen av öl.  

Baserat på utvecklingen i mejeribranschen kan det alltså konstateras att 
lagändringar har en viss betydelse i att åstadkomma institutionell förändring. 
Lagändringarna kan införa nya stödstrukturer för interaktion samt i vissa fall 
lyfta bort eller misskreditera existerande strukturella stöd för interaktion. 
Samtidigt är det framför allt konflikterande stöd som införs, det sker inte något 
omfattande ”byte” av den institutionella kontexten som sådan. En del effekter 
kan, som synes av exemplet från bryggeribranschen, dessutom strida mot andra 
politiska mål. Det förefaller därför vara svårt att genom tvingande förändringar 
skapa en helt och hållet ömsesidigt förstärkande struktur (för den politiskt 
önskade interaktionen).  

Strukturellt stöd från övergripande institutioner  
Samtidigt som det kan konstateras att det är svårt att helt byta strukturellt 

stöd kan även mer allmänna ideologier och välspridda institutioner i olika 
sammanhang utgöra strukturellt stöd. I kapitel 7 diskuterades hur företag efter 
förändring lutade sig mot mer allmänt institutionellt inflytande, och detta har 
även framhållits i föregående avsnitt. Idéer om avregleringar och EU-
anpassning är inte endast en politisk tanke, utan något som i varierade 
omfattning genomsyrar samhällslivet. I de båda branscherna finns starka 
influenser om idéer om konkurrens som grunden för välfärd och dynamik. 
Välspridda, institutionaliserade idéer om till exempel konkurrens och samarbete 
inkorporeras i stor utsträckning i institutionella logiker och i den allmänna 
institutionella kontexten i branscherna. På så sätt uppkommer ytterligare 
strukturellt stöd som kan innebära mer konflikt eller mer överensstämmelse.  

Den allmänna synen på konkurrens, på marknader eller andra institutioner 
anpassas dock till branschen, eller snarare kombineras med andra typer av 
strukturellt stöd. Mejeribranschen inkorporerar i samband med avregleringen 
en syn på konkurrens och samarbete som liknar en mer allmänt spridd syn. 
Den syn på konkurrens som finns inom mejeriföretagen ger dock utrymme för 
en mer positiv syn på samarbete i jämförelse med synen på samarbete i 
bryggeribranschen. I mejeribranschen finns till exempel en syn på 
mejerileverantörerna, bönderna, som ett kollektiv och en enhet, medan 
motsvarande i bryggeribranschen framför allt handlar om en gemenskap i 
lobbyingfrågor. ”Vi” är de som blir utsatta för svensk alkoholpolitik, medan 
”vi” i mejeribranschen är de som representerar de svenska bönderna och som 
kan samarbeta. Dessa möjligheter till samarbete har funnits eller finns för de 
flesta aktiviteter, vilket skiljer sig från bryggeribranschen. Därtill kommer att till 
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exempel primärproduktionen i mejeribranschen påverkas av både kooperativa 
ideal och ideologier samt närmast motsatta konkurrensideologier.  

Kombinationen av olika strukturella stöd kan leda till en integration mellan 
olika idéer om konkurrens, samarbete, kooperation med mera som skapar en 
särskild institutionell logik för branschen. Om en sådan logik formeras innebär 
det både att ömsesidigt förstärkande mellan de samhälleliga institutionaliserade 
idéerna och idéerna på branschnivå samt inom företagen ökar, och att vissa 
diskrepanser kvarstår. Integrationen av olika mer spridda idéer med mer lokala 
uppfattningar säkrar till exempel en syn på samordning som positiv i 
mejeribranschen, vilket delvis konflikterar med den rådande synen på 
konkurrens i samhället. Skapandet av en institutionell logik innebär därmed 
också en förändring av välkända idéer. Detta kan jämföras med exempelvis 
Czarniawska och Joerges (1996) antagande att idéer som förflyttas mellan 
kontexter förändras när de får förankring i den lokala kontexten, i detta fall i en 
bransch. Forssell (2002) har till exempel konstaterat att konkurrens som idé kan 
användas för att motivera många sätt att agera, och en liknande utveckling sker 
i de studerade branscherna. 

Konflikter mellan olika institutionaliserade idéer kan på så vis vara både 
beständiga och temporärt eller mer varaktigt förenade i olika institutionella 
logiker. Den ovan diskuterade synen på samarbete inom mejeribranschen är ett 
exempel. Denna diskussion kan kopplas tillbaka till de teoretiska diskussionerna 
om hur olika frågor dominerar vid olika tidpunkter. På samma sätt kan vissa 
företeelser under längre period vara viktiga, men synen på dem kan variera, 
vilket är ett sätt att beskriva synen på samarbete i mejeribranschen.  

Relevant för både idéer och lagar är att företagen försöker projicera sina 
uppfattningar till samhället och i synnerhet lagstiftarna genom lobbying, med 
viss framgång. I detta arbete används ofta argument baserade på olika varianter 
av marknadslogiken. Lobbying kan leda till att ömsesidigt förstärkande uppstår 
mellan olika strukturer; lobbying är ett uttryckligt sätt att bringa ordning i 
världen och skapa nya referensramar för företag och för branscher. Inte minst 
hade branschorganisationen SMR denna roll i samband med avregleringen och 
EU-medlemskapet, något som bidrog till att integrera nya uppfattningar om 
konkurrens, samarbete och omvärlden i branschen. Detta påverkade på olika 
sätt de allra flesta aktiviteterna. För vissa aktiviteter, såsom 
processproduktionen, innebär detta ett förstärkande av vikten av stordrift. För 
andra aktiviteter, såsom försäljning av färskvaror, inkorporeras mer av 
konkurrenstänkande i diskussionerna och motiveringarna till varför man endast 
i begränsad utsträckning konkurrerar över tidigare områdesgränser. I 
bryggeribranschen blir argumentationen mer dubbel eftersom det å enda sidan 
är marknadslogiker som ska framhävas, å andra sidan ska det affärsmässiga 
balanseras mot alkoholpolitiska överväganden. Detta väver samman relativt 
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oförenliga ståndpunkter i de strukturella stöden och bäddar för fortsatt 
konflikterande stöd.  

Strukturellt stöd från beroenden 
En rad olika beroenden bidrar till strukturellt stöd, både konflikterande 

och ömsesidigt förstärkande. Dessa beroenden är huvudsakligen av två olika 
typer. Den första typen är funktionella system, det vill säga fysiska system 
såsom produktionssystem, distributionssystem och emballagesystem. Den 
andra typen är olika marknadsberoenden som inte är baserade på gemensamma 
eller enskilda explicita system, utan istället är en följd av marknadens struktur.  

Systemberoenden

Huvudsakligen innebär förekomsten av olika funktionella system 
mönsterbekräftande. Exempelvis är emballageutvecklingen i bryggeribranschen 
nära sammankopplad med existerande system och när nya emballage utvecklas 
hotas de existerande systemen. Lösningen blir att inkorporera nya system i de 
gemensamt koordinerade redan existerande systemen. Alternativt skapas nya 
system eller så får de nya emballagen anpassas. Emballagesystemen är 
ömsesidigt förstärkande med andra strukturer som styr mot konformerande 
interaktion, exempelvis kundstrukturen, miljölagstiftning med mera. Systemen 
är också ömsesidigt förstärkande med strukturer som stödjer mindre företag 
eftersom emballagesystemen erbjuder ett konkurrensneutralt samarbete. 
Samtidigt är emballagesystemen i konflikt med strukturer och idéer om 
kontinuerlig utveckling, företags konkurrens genom nya produkter och 
emballage. Det vill säga innovativa idéer ofta förknippade med små företag. 

Förekomsten av gemensamma produktionssystem och anläggningar skapar 
också beroenden. De olika samarbeten i produktion som företag i båda 
branscherna haft har skapat beroenden, framför allt mellan mejeriföretagen. 
Arbetsfördelningen mellan mejeriföretagen innebar att vissa företag vid 
avregleringen inte hade kapacitet att producera alla produktvarianter på olika 
förpackningar utan att göra stora investeringar. Exempelvis saknade 
Norrmejerier produktion av yoghurt på bägare vilket skapade ett beroende av 
andra mejeriföretag för att producera dessa produkter innan de byggde om sin 
produktion. Dessa beroenden är ömsesidigt förstärkande med strukturer som 
betonar stordriftsfördelar och låga produktionskostnader. 

Även distributionssystem kan utgöra beroenden som är ömsesidigt 
förstärkande eller konflikterande med andra strukturer. I bryggeribranschen är 
distributionssystemen sammanflätade med emballagesystemen och i 
returtagningen finns det därför inslag av gemensamma beroenden även i 
distributionen. Distributionssystemet förutsätter att retursystemet fungerar, 
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oavsett distributionskanal. Också detta beroende är ömsesidigt förstärkande 
med marknadsstrukturer som gynnar stordriftsfördelar. I mejeribranschen finns 
inledningsvis ”indirekt gemensamma” distributionssystem eftersom olika 
gemensamma produkter relativt okomplicerat flyter mellan föreningarna. 
Mejeriföretagen är fortsatt delvis beroende av varandras distributionssystem, 
delvis beroende av handelns distributionssystem. Dessa två system är 
konflikterande strukturer, som stödjer olika typer av interaktion. 
Grossistdistribution och idéer samt politiska åtgärder som betonar ökad 
konkurrens mellan mejeriföretag är exempelvis ömsesidigt förstärkande, 
samtidigt som dessa strukturer är ömsesidigt förstärkande med kundstrukturens 
marknadsmakt. Detta är i sin tur inte politiskt önskvärt.  

Det kan därför konstateras att systemberoenden är problematiska ur ett 
politiskt och inte minst ett konkurrenspolitiskt perspektiv. De ger å ena sidan 
ofta mindre företag en möjlighet att nå större marknader som de mindre 
företagen annars skulle ha problem att nå. Dessa företags konkurrenskraft ökar 
därmed. Å andra sidan innebär systemen att alla företags möjligheter till 
alternativa ageranden försvåras, vilket strider mot konkurrenspolitiska idéer.  

Dessa system innebär också att gemensamma föreställningar byggs upp 
kring systemen om de har en längre varaktighet. Lagar, tankar om rättvisa 
förutsättningar mellan företag med mera påverkar exempelvis 
emballagesystemen och är en del av berättelserna kring systemen. 

Marknadsberoenden  

En annan typ av beroenden som utgör strukturellt stöd för interaktionen i 
de båda branscherna kan sammanfattas som marknadsberoenden. Till skillnad 
från beroendet i funktionella system handlar detta beroende om mer 
traditionella marknadsstrukturer. 

Båda branscherna karakteriseras av koncentration och av förekomsten av 
ett företag som är mycket större än de övriga. Mest markant är detta inom 
mejeribranschen där Arla och sedermera Arla Foods har två tredjedelar av 
produktionen av svenska mejeriprodukter. De olika koncentrerade 
delmarknader som branscherna omfattar karakteriseras av överblickbarhet. 
Förändringar i interaktionen märks snabbt och företagen vet ungefär vad de 
andra företagen gör. Omfattande förändringar på traditionella områden hotar 
balansen och stabiliteten i branschen vilket får många företag att tveka; ett 
marknadsberoende uppstår. Exempelvis bevarar mejeriföretagen i stor 
utsträckning de gamla områdesgränserna när det gäller försäljning av färska 
mejeriprodukter. En av flera orsaker till detta är osäkerhet om vad som händer 
vid mer fullskalig konkurrens över gränserna. För aktiviteter som är relativt 
nya, till exempel utveckling och försäljning av vissa specialprodukter, särskilt 
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Functional Foods är däremot marknadsberoendena ännu inte är lika 
utvecklade.  

Det finns även en dubbeltydighet i relationen mellan konflikterande 
marknadsstrukturer. Till exempel kan stordriftsfördelar vara ömsesidigt 
förstärkande med andra strukturer som stödjer ökat samarbete mellan mindre 
företag i syfte att kunna konkurrera bättre mot större konkurrenter. Samtidigt 
kan marknadsberoenden och förekomsten av stordriftsfördelar anses stödja 
karteller i syfte att dämpa konkurrensen. Det första anses till viss del vara 
önskvärt i ett konkurrenspolitiskt perspektiv och kan ges undantag från 
lagstiftningen, medan karteller är olagliga.  

Uppfattningar om exempelvis skalfördelarnas betydelse är en central del av 
det ekonomiska systemet och aktörernas sätt att förstå marknaderna. Även 
lagar och regler som påverkar branscher bygger på antaganden om 
marknadshinder och de kan därför inte förbises. Förekomsten av 
stordriftsfördelar kan kopplas till de flesta marknadsberoenden som finns i de 
båda branscherna, oavsett om det är beroenden som uppstår på grund av det 
begränsade antalet (stora) aktörer i branscherna eller på grund av det 
begränsade antalet kunder och koncentrationen i kundledet. Aktiviteter som 
domineras av stordriftsfördelar försvårar för nya eller mindre företag att genom 
nya och innovativa lösningar på allvar konkurrera med eller utmana de större 
företagen. Marknadsstrukturer som leder till stordriftsfördelar är därmed 
ömsesidigt förstärkande med andra strukturer som leder till stabilitet i 
interaktionen.  

Inom den ekonomiska teorin talar man sedan länge om inträdesbarriärer 
och mobilitetsbarriärer. Förekomsten av stordriftsfördelar är ett exempel på en 
sådan barriär. Inträdesbarriärerna innebär att nya etablerare avskräcks och 
mobilitetsbarriärerna innebär att det är svårt för företagen att ändra sina 
positioner inom branschen i betydelsen att röra sig mellan olika strategiska 
grupper (Sölvell 1987). Barriärerna karakteriseras av stabilitet även om de kan 
förändras snabbt (Bain 1959). Sådana snabba förändringar i entrébarriärer har 
ofta varit resultat av produkt- eller teknisk innovation. Olika 
marknadsberoenden kan också beskrivas som förändringsbarriärer, ett begrepp 
som Porter (1983) använder, men inte med avseende bara på svårigheten att 
förändra positioner (eller inträde och utträde) utan på förändring av sättet att 
interagera. Det intressanta i branschomvandling är ju huruvida något kvalitativt 
nytt förs in. På grund av den osäkerhet som uppstår vid förändring, i synnerhet 
när en situation genom god överblickbarhet tidigare varit som stabil, undviker 
företag att förändra sin interaktion. I andra sammanhang har detta beskrivits 
som trögheter eller ”competitive inertia” (Miller & Chen 1994) vilket beroende 
på sammanhang kan ha en både positiv och negativ innebörd. För företagen 
kan detta ibland leda till bättre vinst än om de kontinuerligt förändrar sin 
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konkurrensinteraktion, men för kunden kan det innebära en minskad variation i 
produktutbud etcetera.  

Förändringsbarriärerna kan också leda till att endast några förändringar 
upplevs som rimliga. Som svar på ett upplevt konkurrenstryck genomförs till 
exempel i flera fall mer eller mindre omfattande förändringar inom 
organisationer. Trots förändringar kan interaktionen inom branschen 
upprätthållas, eller snarare sker förändringarna just för att upprätthålla status 
quo. Försäljningen av färskvaror i mejeribranschen omges till exempel av 
berättelser om konkurrenstryck samtidigt som interaktionsmönstren i mycket 
består. Det sker då trots, eller på grund av, förändrade säljorganisationer med 
syfte att möta allt större kunder. Det potentiella hot som större kunder innebär 
leder till strävan att upprätthålla maktbalansen. Marknadsberoendet hänger 
därmed också samman med kundstrukturen inom de båda branscherna 
(storhushåll samt livsmedelshandeln och för mejeriföretagen även industrin). 

Strukturellt stöd från positioner
En annan typ av strukturellt stöd rör företagens marknadspositioner. 

Positioner är inte detsamma som marknadsberoenden, eftersom positioner 
handlar mer om attribut, etiketter och identiteter. Däremot förstärker eller 
konflikterar marknadsstrukturer med positioner beroende på sammanhang. 

 I och med förändringarna inom branscherna har företagens 
marknadspositioner ifrågasatts då det geografiska läget tidigare tagits för givet. 
Detta gäller framför allt för de mönsterbrytande aktiviteterna, och i synnerhet 
de aktiviteter som handlar om produktutveckling, marknadsföring och 
försäljning. Till exempel har ”svenskheten” tillmätts betydelse i branscherna. 
När större företag sedan fusionerar med utländska företag ifrågasätts inte bara 
dessa företags positioner utan positionerna för alla företag. Den regionala 
identiteten har därvid blivit viktigare inom mejeribranschen, samtidigt som det 
blivit viktigt att fylla den svenska identiteten med ett eget värde som kan 
kommuniceras utåt. Identiteten som svenska bönder stödjer samarbeten kring 
generiska varumärken för ostar, samt gör att satsningar som syftar till att 
förbättra situationen för svensk mejeriindustri tilltalar företagsledningarna. 
Även inom bryggeribranschen sker en förskjutning mot mer internationell 
närvaro genom internationalisering av företagsstrukturer. Samtidigt har det 
regionala fått ökad betydelse. Sådana förändringar innebär i bryggeribranschen 
framför allt ett ömsesidigt förstärkande mellan de nya positionerna. Liksom i 
mejeribranschen blir företagets lokala eller regionala position viktigare. I 
bryggeribranschen är detta emellertid mindre motsägelsefullt då det regionala 
inte på samma sätt är förknippat med svenskhet, svensk råvara och så vidare. 
Detta ger förutsättningar för ömsesidigt förstärkande strukturer. De 
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förändringar som kan iakttas är alltså i en bemärkelse motstridiga. För vissa 
aktiviteter är det acceptabelt att såväl regionala som nationella gränser 
överskrids, samtidigt som det leder till att gränserna poängteras och blir 
viktigare än tidigare för andra aktiviteter.  

Företagen har i ökad utsträckning valt att ta olika positioner på 
marknaderna och har också uppfattats på olika sätt. Vissa konflikterande och 
ömsesidigt förstärkande strukturer i branscherna handlar om förväntningar 
utifrån konkurrenternas bilder av företagets roll och position å ena sidan och 
företagets egna projiceringar av sin identitet å andra sidan. Samtidigt som 
företagen söker skapa nya positioner förstärks eller motverkas försöken att 
etikettera det egna och andra företag som exempelvis svenska, norrländska eller 
marknadsledare, av gamla föreställningar om företaget. I bryggeribranschen har 
Spendrups under olika perioder lyckats positionera sig som utmanare i positiv 
bemärkelse, medan Pripps ofta fått stå för det traditionella, för dominans och 
för mer negativa aspekter. Samtidigt som mindre aktörer kan kritisera Pripps 
för detta ställer de också krav på Pripps, såsom marknadsledare, att agera på ett 
stabiliserande sätt. Många av de mindre företagen i bryggeribranschen har via 
massmedia etiketterats på positiva sätt, som bidragande till mångfald och 
konkurrens. Samtidigt beskrivs dessa företag lika ofta såsom icke fullvärdiga 
konkurrenter till de större.  

Positionerna kan också vara gemensamma för flera företag. Det finns 
grunder för gemenskap som hör samman med olika relationer mellan företag, 
grupper och individer. Det kan till exempel röra sig om gemenskaper som 
uppstått genom personliga kontakter, relationer mellan företag i likartade 
situationer och så vidare. Därigenom finns exempelvis en branschgemenskap i 
båda branscherna, inte minst i mejeribranschen där mejeriföretagens ägare delar 
en gemenskap som svenska bönder. Detta har viss betydelse för interaktionen 
och för gemensamma åtgärder exempelvis för att framhäva svensk råvara, att 
inte undergräva den egna konkurrenskraften och så vidare. I bryggeribranschen 
finns liknande gemenskaper som bland annat handlar om gamla 
familjebryggerier, gemenskap via Bryggareföreningen i lobbyingaktiviteter som 
gäller alkoholpolitiken och så vidare. 

Sammanfattningsvis kan sägas att företagens positioner, föreställningar om 
deras identiteter, bidrar både till konflikterande och ömsesidigt förstärkande 
med andra positioner, och med andra strukturer. Politiska åtgärder och andra 
förändringstryck kan till viss del antas förändra positioner genom att öppna 
marknader och liknande, vilket påverkar den geografiska tillhörigheten och 
identiteten. Däremot är det svårare att genom politiska åtgärder på kort sikt 
påverka gemenskaper och uppfattningar om specifika företag, som kan 
fortsätta påverka interaktionen.  
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Strukturellt stöd från branschspecifika normer  
Branschspecifika normer utvecklas ofta utifrån befintliga beroenden i en 

bransch men kan leva vidare även sedan ett beroende försvunnit. Eftersom 
normer uppstår i interaktion mellan branschens aktörer tenderar de dock att 
vara bevarande och kan i denna bemärkelse vara ömsesidigt förstärkande med 
andra strukturer som driver mot stabilitet. Branschspecifika normer är nära 
förknippade med framgångsrecept som handlar om hur aktörer med en viss 
position ska interagera, om hur lönsamhet ska uppnås med mera. Det finns 
stora förväntningar på vad en marknadsledare bör göra och inte. Arla och 
Pripps ges därför ungefär liknande negativa attribut som ”dominerande 
företag”, samtidigt som man inom konkurrerande företag förväntar sig att 
dessa företag som marknadsledare ska agera på ett visst sätt som är till nytta för 
hela branschen. Olika mindre grupperingar av företag kan dock ha en syn på 
vad som är lämplig konkurrens som skiljer sig från branschens normer. Några 
företag ser priskonkurrens som lämplig, medan andra företag anser att 
priskonkurrens är fel sätt att nå framgång. Normerna är dock mer stabila än 
positionerna som sådana. Även om ett företag bryter mot en norm kan normen 
fortleva, men positionerna förändras om ett företag tappar sin position. 

Det tidigare övergripande framgångsreceptet i mejeribranschen som i 
mycket utgick från rationaliseringar kompletterades med lönsamhetsinriktning 
och marknadsanpassning. Produktutveckling och produktanpassning samt 
marknadsföring blev därmed mycket viktiga aktiviteter. Mejeriföretagen har 
ökat sin marknadsorientering, men tron på samarbete som viktigt för 
branschens konkurrenskraft har inte försvunnit i och med avregleringen. I 
bryggeribranschen fragmenteras framgångsreceptet när flera små företag 
tillkommer. Rationalisering förblir viktigt, category management tillkommer, 
liksom att välja rätt position och storlek. Nischföretagen, de riktigt små och de 
riktigt stora anses ha bäst framtidsutsikter. Detta konflikterar då med 
tillväxtnormer för mindre företag, både utifrån deras och samhällets 
föreställningar.  

I båda branscherna förändras synen på priskonkurrens, men förhållandet 
till pris är fortfarande komplicerat. I mejeribranschen har priskonkurrens till 
viss del introducerats, men det ses inte med blida ögon. Förekomsten av 
”gungor och karuseller” karakteriserar bryggeribranschen; försäljning av vissa 
produkter med förlust har ersatts av mer lönsam försäljning till andra kanaler. 
Trots att de flesta bryggerier på så sätt deltar i eller har deltagit i priskonkurrens 
(exempelvis via ”rödbacken”) finns det en negativ syn på de företag som endast 
eller huvudsakligen har en lågprisinriktning. Normer som gäller prissättning 
och hur företag ska konkurrera kan vara ömsesidigt förstärkande med 
företagens position utifrån andra aktörers etikettering. Även detta kan  
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innebära förändringsbarriärer, barriärer som påminner om 
mobilitetsbarriärerna, möjligheterna att ändra grupptillhörighet, men även om 
Phillips (1994) antagande om att mentala barriärer, eller föreställningar, hindrar 
företag från att ändra sitt agerande. Phillips illustrerade att gemensamma 
föreställningar på branschnivå kan fungera som barriärer mot förändring i sin 
studie av två kaliforniska branscher (vinproducenter och museer). Det viktiga 
är då inte marknadsstrukturen, utan normer och uppfattningar om positioner 
på marknaden. Detta har givetvis betydelse för interaktionen och de val 
företagen gör. De identiteter som företag eftersträvar påverkar exempelvis de 
investeringar de gör utifrån eller i relation till rådande branschlogik och normer.  

Sammanfattande diskussion 
Diskussionen i detta kapitel visar att strukturerna i de studerade 

branscherna både är ömsesidigt förstärkande och konflikterande för en rad 
olika aktiviteter och att vissa av dessa konflikter har en lång varaktighet. Inte 
minst är många konflikter kopplade till konflikterande politiska mål. För vissa 
aktiviteter är flera olika typer av beroenden viktiga för att förstå huruvida 
interaktionen bryts eller bekräftas och i vilken utsträckning. Beroenden 
försvårar mönsterbrytande och leder till viss konformitet men skapar å andra 
sidan stabilitet, vilket ofta krävs för att hantera förändring. Förekomsten av 
olika beroenden innebär ibland även förändringsbarriärer (relaterade till både 
marknadsberoenden och gemensamma föreställningar). Dessa barriärer 
förhindrar omfattande försök till förändring, genom att gynna den rådande 
interaktionen.  

För aktiviteter med multipla beroenden sammanbinds ofta både 
konkurrens och samarbete i beroendet, vilket försvårar förändring. Ju mer 
komplexitet som tillkommer och ju fler system eller olika gemenskaper som 
finns, desto närmare förknippade är konkurrens och samarbete. Samarbete ger i 
mejeribranschen uttryck för omfattande beroenden mellan flera företag före 
avregleringen. Dessa beroenden skulle ha varit svåra att förändra utan en helt 
ny koordinering av aktiviteterna, vilken uppstår under avregleringsprocessen 
när lagen förbjuder vissa samarbeten.  

I en situation där det finns många strukturer som är ömsesidigt 
förstärkande med avseende på en viss interaktion kan det vara svårt att genom 
lagstiftning eller andra åtgärder förändra denna interaktion. Åtminstone på kort 
sikt medför dessa förändringar snarast att tvetydighet genom ett ökat inslag av 
konflikterande strukturer införs. Detta kan dock innebära alternativa mallar för 
interaktion som påverkar formeringen av institutionella logiker för 
interaktionen. I en situation med konflikterande strukturellt stöd skulle 
däremot politiska åtgärder kunna reducera konflikter grundade i lagstiftning. 
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Samtidigt har det konstaterats att sådana konflikter ofta är svårlösta och stabila 
över tiden. Dessutom uppstår normer för interaktion utifrån rådande 
förhållanden, men kan leva kvar även efter förändringar i andra strukturella 
stöd. Hur möjligheterna till förändring varierar mellan olika situationer och hur 
den strukturella förändringen är relaterad till mönsterbrytande och 
mönsterbekräftande bör dock utvecklas för att bättre förstå relationen mellan 
de strukturella stöden och interaktionen i branscherna.  
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9 OMVANDLING OCH OLIKA 
BRANSCHSITUATIONER  

Interaktionens och det strukturella stödets förändring över tiden har 
analyserats i de föregående kapitlen, men en mer sammanhållen bild av 
omvandlingen saknas. Detta kapitel kombinerar mönsterbrytande och 
mönsterbekräftande interaktion med förekomsten av konflikterande och 
ömsesidigt förstärkande strukturer. Inledningsvis vänds intresset mot 
aktiviteterna och aktiviteternas förändring över tiden. Baserat på denna och de 
tidigare analyserna konstrueras sedan typsituationer som uppstår för 
aktiviteterna under omvandlingen. Genom analys av dessa situationer lyfts vissa 
karakteristika fram, vilka utgör tryck och trögheter i omvandlingen av de båda 
branscherna.  

Aktiviteternas förändring – olika situationer över tiden

De olika aktiviteternas förändring illustreras i det följande med hjälp av en 
fyrfältare. Process och strukturkarakteristika kombineras i denna för att ge en 
bild av situationen vid olika tidpunkter i branscherna, det vill säga fyra olika så 
kallade typsituationer. Samtidigt inverkar processer och strukturer på varandra 
över tiden och leder till rörelser mellan olika situationer eller till att dessa 
rörelser förhindras. Pilarna för respektive aktivitet anger således en rörelse över 
tiden inom och mellan de olika situationerna inom fyrfältaren. Figuren med 
dess resulterande situationer ska därför närmast ses som ett sätt att förstå hur 
processer och strukturer samverkar vid branschomvandling och skapar tryck till 
respektive trögheter mot förändring. Det följande avsnittet innehåller en analys 
av rörelserna inom respektive bransch som bygger på genomgången i kapitel 7 
och 8. Dessa rörelser diskuteras sedan mer ingående i kapitel 10. Dessförinnan 
ska vi i detta kapitel analysera de fyra typsituationerna för att förstå det 
omvandlingstryck och de trögheter som finns i varje situation och som ligger 
till grund för förändringarna över tiden.  

Fyrfältaren belyser endast relativa förändringar baserade på berättelser, 
alltså systematiserade beskrivningar och inte exakta kvantitativa data. Denna 
relativitet gäller såväl aktiviteternas inbördes relation i de båda branscherna som 
relationen mellan branscherna. Utplaceringen av olika positioner i figur 9.1 och 
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9.2 baseras på de analyser som gjorts i kapitel 7 och 8 och de punktsystem som 
där använts för att konkretisera berättelserna om de båda branscherna.  

Förändringar i mejeribranschen  
I figur 9.1 och 9.2 presenteras de övergripande förändringsprocesser som 

karakteriserat aktiviteterna i mejeribranschen. Flera av aktiviteterna i 
mejeribranschen utgår i början av den studerade perioden från en situation 
karakteriserad av mönsterbekräftande interaktioner och ömsesidigt 
förstärkande strukturer. Givetvis fanns spänningar i form av vissa konflikter 
redan före avregleringen. Totalt sett måste ändå de rådande regleringarna sägas 
ha inneburit mönsterbekräftande, närmast institutionaliserade interaktioner 
inom ramen för ömsesidigt förstärkande strukturer eftersom normer och 
liknande inom branschen i stor utsträckning baserades på regleringssystemet.  

Rörelserna över tiden mellan de olika faserna markeras med pilar. En 
längre pil indikerar en beskrivning och tolkning av en förändring som mer 
omfattande, medan en kortare pil indikerar en mindre förändring. Placeringen i 
figuren anger också omfattning av konflikterande/ömsesidigt förstärkande 
strukturer samt omfattningen av mönsterbekräftande respektive 
mönsterbrytande aktiviteter. Placeringen utgår från antalet punkter i tabellerna 
7.1 och 8.1. För omfattningen av mönsterbrytande eller mönsterbekräftande 
har antalet punkter för konkurrens respektive samarbete adderats. 

Aktiviteter som är mycket likartade har ändå markerats med egna pilar 
eftersom utvecklingen varierar mellan olika faser140. För de aktiviteter där 
utvecklingen skiljer sig mellan faser är det endast den sista fasen som avslutas 
med en pil, medan eventuella övergångar mellan faserna markeras med en 
punkt. Vid pilhuvudet anges vilken aktivitet det rör sig om (se tabell 9.1 för 
kodnycklar). Varje pil innehåller därtill ständiga tendenser till återgångar, det vill 
säga dubbelriktade pilar, som uttrycker en stabiliseringssträvan. Detta har 
emellertid utelämnats i de följande figurerna för att minska komplexiteten och 
fokusera på de övergripande förändringsmönstren.  

140 I den mån någon pil inte ligger exakt på “koordinaten” är detta endast av utrymmesskäl 
och anger inte någon inbördes rangordning mellan aktiviteterna. Två aktiviteter hade 
likadan utveckling (M5e och M6e) i alla faser, och delar därför pil. Aktiviteterna har delats 
upp i två figurer per bransch för att öka läsbarheten.
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Tabell 9.1. Kodnycklar till den grafiska illustrationen av aktiviteters förändring i 
mejeribranschen.  

Aktivitet ( i figur 9.1) Aktivitet ( i figur 9.2)
M1) Primärproduktionen   M4f Produktutveckling mjölkpulver
M2) Råvarudistributionen M5a). Distribution färska produkter 
M3a.) Processproduktion färska produkter M5b) Distribution specialprodukter 
M3b) Processproduktion specialprodukter M5c) Distribution ost
M3c) Processproduktion ost M5d) Distribution matfett
M3d) Processproduktion matfett M5e) Distribution mjölkpulver
M3e) Processproduktion mjölkpulver M6a). Försäljning färska mjölkprodukter 
M4a). Produktutveckling färska produkter M6b) Försäljning specialprodukter 
M4b). Produktutveckling specialprodukter M6c) Försäljning ost
M4c) Produktutveckling Functional Foods M6d) Försäljning matfett
M4d) Produktutveckling ost M6e) Försäljning mjölkpulver
M4e) Produktutveckling matfett
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Figur 9.1. Aktiviteternas förändring i mejeribranschen - I. 
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Diskussionerna som belyser karakteriseringen av pilarna återfinns i de två 
föregående kapitlen, varför framställningen här inriktas på sammanfattande 
iakttagelser. I såväl figur 9.1 som figur 9.2 illustreras att alla aktiviteter i 
mejeribranschen karakteriseras av ett vid någon tidpunkt ökat 
mönsterbrytande, men omfattningen varierar, liksom varaktigheten. De allra 
flesta aktiviteterna får också ökade inslag av konflikterande strukturer, bland 
annat som en följd av förändringarna i regelsystem. För vissa aktiviteter, såsom 
i produktutveckling av matfett, ökar inte konfliktinslaget eftersom 
förändringarna i minst lika stor utsträckning leder till ömsesidigt förstärkande 
strukturer för interaktionen.  
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Några aktiviteter utmärks av både kraftigt ökat inslag av konflikterande 
strukturer och omfattande inslag av mönsterbrytande interaktion. Det gäller 
aktiviteter som processproduktionen av specialprodukter (M3b), 
produktutveckling av specialprodukter (M4b), försäljning av ost (M6c) samt 
distribution av specialprodukter (M5b); med andra ord, aktiviteter som blir 
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Figur 9.2. Aktiviteternas förändring i mejeribranschen - II. 
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viktigare efter avregleringen samt EU-medlemskapet. Flera av dessa 
karakteriseras även av övervägande konflikterande strukturellt stöd. 
Inledningsvis karakteriseras även distribution och försäljning av mjölkpulver av 
kraftigt mönsterbrytande, då villkoren för dessa två aktiviteter avsevärt 
förändras.

Två aktiviteter avviker mer tydligt. Den första är produktutveckling av 
Functional Foods (M4c), eftersom det är en ny aktivitet som startar som en 
konsekvens av mönsterbrytande interaktion för utveckling av specialprodukter. 
Den andra aktiviteten som avviker från de övriga är försäljning av färska 
mjölkprodukter (M6a). Som tidigare konstaterats sker endast ett begränsat 
mönsterbrytande interaktion för denna aktivitet, men det finns starkt ökade 
inslag av konflikterande strukturer. 

Vissa aktiviteter som rör samma typ av produkter men med olika placering 
i värdekedjan utvecklas likartat. Detta gäller exempelvis utvecklingen för 
försäljning och distribution av mjölkpulver samt försäljning och distribution av 
specialprodukter. För andra aktiviteter som rör samma produkter varierar 
utvecklingen desto mer. Där likheter finns beror det huvudsakligen på att det är 
ungefär samma strukturer som påverkar aktiviteterna under den aktuella fasen 
samt att gränserna för vissa aktiviteter är mycket otydliga. För de aktiviteter 
som rör samma typ av produkter men som utvecklas på skilda sätt kan 
gränserna mellan aktiviteterna, exempelvis produktutveckling och produktion, 
vara tydligare och dessutom påverkas av olika strukturella stöd.  

Förändringarna i bryggeribranschen 
Förändringarna i bryggeribranschen illustreras i figur 9.3 och 9.4. Till 

skillnad från i mejeribranschen, som i stor utsträckning karakteriserades av 
mönsterbekräftande och ömsesidigt förstärkande mellan strukturer i 
inledningen av decenniet, finns här inte en lika sammanhållen bild. 
Konflikterande strukturer förekommer i större utsträckning under hela den 
studerade perioden. Här hade aktiviteterna när denna studie påbörjades mer 
varierande nivåer av konflikterande strukturer än aktiviteterna i 
mejeribranschen (jfr tabell 8.2). Kodnycklar till figurerna återfinns i tabell 9.2.  
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Tabell 9.2. Kodnycklar till den grafiska illustrationen av aktiviteters förändring i 
bryggeribranschen.  

Aktivitet ( i figur 9.3) Aktivitet ( i figur 9.4)
B1a) Produktion öl B3a) Distribution restaurang
B1b) Produktion läsk, cider mm B3b) Distribution dagligvaruhandeln
B2a) Produktutveckling öl B3c) Distribution Systembolaget
B2b) Produktutveckling cider B3d) Returtagning
B2c) Produktutveckling läsk & stilldrinks B4a) Försäljning öl
B2d) Produktutveckling vatten B4b) Försäljning Vin & övriga
B2e) Emballageutveckling – glas B4c) Försäljning cider
B2f) Emballageutveckling – plast B4d) Förs. läsk & stilldrinks
B2g) Emballageutv. – aluminium B4e) Försäljning vatten
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Figur 9.3. Aktiviteternas förändring i bryggeribranschen – I. 

De flesta aktiviteter uppvisar någon gång mönsterbrytande interaktion 
men av varierande grad. Några aktiviteter, emballageutvecklingen för 
glasflaskor (B2e) samt emballageutvecklingen för plastflaskor (B2f) 
karakteriseras hela tiden av konflikterande strukturer. För aktiviteter i 
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produktionen är det framför allt rationaliseringar och förändringar i samarbeten 
som dominerar, men strukturerna förblir ömsesidigt förstärkande. 
Utvecklingen av cider har haft en undanskymd plats men ges en helt annan 
betydelse över tiden och får tydligare påverkan av konflikterande strukturer. 
Denna utveckling skiljer sig därigenom från övriga 
produktutvecklingsaktiviteter.  

Försäljningen av öl (B4a) samt distributionen till restaurang (B3a) är 
mönsterbrytande och genomförs inom ramen för strukturer som i ökande grad 
är konflikterande (se figur 9.4). Försäljning av vin (B4b) inleds som en 
sidoverksamhet av försäljning av öl (till restauranger och Systembolag). 
Aktiviteten etableras alltså som ett resultat av mönsterbrytande och har 
dessutom konflikterande strukturellt stöd i och med att det är två olika av 
branscher som integreras. 
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Figur 9.4. Aktiviteternas förändring i bryggeribranschen -II 

Print & Media



Print & Media

330

Fyra typsituationer och deras kännetecken
Den fyrfältare som använts i figurerna 9.1 till 9.4 illustrerar fyra 

typsituationer vilka utifrån de i kapitel 7 och 8 analyserade aktiviteterna kan 
användas för att beskriva och förstå den institutionella förändringen på 
aktivitetsnivå. Här läggs grunden för en sådan analys som sedan avslutas i nästa 
kapitel. Framför allt diskuteras de olika karakteristika som en viss situation har i 
form av trögheter och tryck. Situationerna utgör som nämnts en kombination 
av strukturkarakteristika och processer och är därför dynamiska över tiden. 
Såväl förändringar i interaktionen som strukturella förändringar innebär att 
situationerna omdefinieras. Typsituationerna beskriver villkor för specifika 
aktiviteter. I figur 9.5 sammanfattas de egenskaper som förknippas med de 
olika typsituationerna. De dimensioner och iakttagelser som lyfts fram i figuren 
kommer från analyserna i kapitel 7 och 8 och har i kombinationen av struktur- 
och processdimensionen befunnits särskilt viktiga för att beskriva de olika 
situationerna. Det som analyseras är:  

Stabiliteten hos befintliga interaktionsmönster. Detta behandlades 
huvudsakligen i kapitel 7.  
Förekomsten av olika typer av beroenden, vilka analyserades i 
kapitel 8.
Effekterna av och möjligheterna för företagens strategiska 
agerande. Denna karakteristik lyftes fram i kapitel 7, men relateras 
här även till resultaten i kapitel 8 och möjligheterna att bryta 
beroenden.  
Huruvida det finns alternativa sätt att interagera som stöds av vissa 
strukturer i omgivningen. Detta diskuterades i kapitel 8. 
Förekomsten av osäkerhet. Denna karakteristik kombinerar 
resultaten från kapitel 7 och 8. Osäkerhet kopplades i kapitel 7 till 
mönsterbrytande, men då konflikterande strukturer står för 
tvetydighet kan även detta innebära osäkerhet.  
Källan till legitimitet i interaktionen. Denna karakteristik 
kombinerar och utvecklar resultaten från kapitel 7 och 8. Även om 
det finns strukturellt stöd för olika sätt att interagera kan något av 
dessa framstå som mer legitimt än andra beroende på situation.  
Institutionella logiker. Institutionella logiker har berörts i den 
tidigare analysen men i detta kapitel läggs fördjupad vikt vid 
institutionella logiker såsom ett resultat av vad som i övrigt 
beskrivs för varje situation. Analysen belyser således typiska sätt 
för förändring av institutionella logiker beroende på situation.  
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De fyra olika situationerna kan kopplas till olika övergripande 
benämningar. Den första situationen har benämnts som spänningsfylld 
(konflikterande strukturer och mönsterbekräftande processer), och den andra 
situationen som gränsöverskridande (konflikterande strukturer och 
mönsterbrytande processer). Den tredje situationen kan sägas vara evolutionär 
(ömsesidigt förstärkande strukturer och mönsterbrytande processer) och den 
fjärde situationen bevarande (ömsesidigt förstärkande strukturer och 
mönsterbekräftande processer).  

Ömsesidigt förstärkande strukturer 

Konflikterande strukturer

Bevarande
Stabilitet i interaktionen. 
Beroenden kvarstår  
Strategiskt och entreprenöriellt 
agerande främst inom ramen för 
etablerade gränser 
Sätten att interagera upplevs som 
självklara.  
Osäkerhet – låg 
Legitimitet – göra det som är för-
givet-taget 

  Institutionella logiker: begränsad  
integration av nya idéer med gamla 
praktiker 

Spänningsfylld
Instabilitet, men  interaktionen 
bevaras 
Beroenden kvarstår  
Strategiskt och entreprenöriellt 
agerande snarast fastställer gränser 
Alternativa sätt att interagera finns 
men får inte genomslag 
Osäkerhet – medel 
Legitimitet genom konformitet 

 Institutionella logiker: nya idéer  
integreras med gammal praktik 

Gränsöverskridande
Instabilitet, interaktionen 
förändras 
Beroenden löses upp  
Strategiskt och entreprenöriellt 
agerande bryter gränser 
Nya sätt att interagera söks, ibland 
etableras och följs de 
Osäkerhet – hög  
Legitimitet genom 
experimentering 

 Institutionella logiker: nya och  
gamla idéer integreras med nya  
och gamla praktiker

Evolutionär
Interaktionen förändras delvis  
Beroenden förändras delvis 
Strategiskt och entreprenöriellt 
agerande bryter eventuellt  
gränser  
Modifiering av sätt att interagera, 
men utan konkurrens 
Osäkerhet – medel 
Legitimitet genom anpassning 

 Institutionella logiker: begränsad  
integration mellan nya och gamla 
idéer samt nya och gamla 
praktiker 

M
ön

st
er

b
ek

rä
ft

an
d

e 
pr

oc
es

se
r

M
önsterb

rytan
d

e p
rocesser 

Den spänningsfyllda situationen 
Benämningen spänningsfylld situation grundar sig på blandningen av 

konflikterande strukturer och mönsterbekräftande processer. I situationer av 
politiskt initierade förändringstryck innebär detta att det finns ett strukturellt 

Figur 9.5. Omvandling och olika branschsituationer. 
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stöd för såväl gamla som nya interaktionsmönster, men att de gamla 
huvudsakligen bevaras. Det finns alltså en instabilitet i situationen grundad i 
förändringstryck, men interaktionen är stabil. Interaktionen är stabil eftersom 
situationen framför allt karakteriseras av etablerade multipla beroenden, och 
interaktionen är väl inbäddad i dessa strukturer. Karakteristiskt för situationen 
är förekomsten av starka beroenden som kvarstår och som bidrar till att bevara 
interaktionen. Strukturer som utvecklas till följd av avreglering och andra 
förändringar utmanar etablerade strukturer men lyckas ej förändra 
interaktionen.  

Den spänningsfyllda situationen återfinns i båda branscherna. Ett tydligt 
exempel är två av emballageutvecklingsaktiviteterna i bryggeribranschen. Dessa 
aktiviteter bygger på funktionella system och stöds av branschgemensam 
koordinering. Det innebär att systemen är kopplade till branschens struktur, 
konkurrenternas storlek och kundernas och leverantörernas struktur. 
Motstridiga politiska mål, avseende miljö samt konkurrens, bidrar till att skapa 
konflikt, men de stödjer samtidigt de existerande systemen. Spänningarna 
förstärks när företagen blir fler och av EU-medlemskapet som utsätter 
emballagesystemen för påfrestningar genom parallellimporterade emballage 
som inte passar in i systemen. I mejeribranschen har genomgripande 
förändringar skett vilka löst upp vissa potentiella ”trögheter”. Några aktiviteter 
har dock inslag av den spänningsfyllda situationen. Till exempel karakteriserar 
stordrift och upprätthållen geografisk områdesindelning både distributionen 
och försäljningen av färska mejeriprodukter. Förekomsten av de geografiska 
områdena är delvis i konflikt med kundernas önskemål och med politiska 
ambitioner, men beroendeförhållanden och behovet av stordriftsfördelar 
innebär att det finns distributionstekniska och ekonomiska system samt 
etablerade positioner och normer inom branschen som driver mot ett 
bevarande av interaktionsmönstret.  

En aspekt av beroendeförhållandena i den spänningsfyllda situationen är 
att samarbets- och konkurrensinriktningen ofta är sammanlänkad såsom i fallen 
med emballageutveckling och returtagning i bryggeribranschen. Företagen 
väljer inte mellan att antingen konkurrera eller samarbeta utan aktiviteten har 
starka inslag av båda delarna. Om samarbete kring emballageutveckling upphör 
kommer det att innebära ökade kostnader för många företag och dessutom risk 
för ökad konkurrens mellan etablerade företag och från importörer. Ett 
minskat samarbete innebär en ökad konkurrens. Detsamma gäller i 
mejeribranschen. Där är visserligen inte samarbetet i distribution och 
försäljning av färska produkter särskilt utvecklat, men marknadsberoendet och 
beroendet av gemensamma system innebär att förändringar i dessa skulle leda 
till en ökad konkurrens.  
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I den spänningsfyllda situationen är det svårt för mindre aktörer (och 
delvis även större) att genomföra entreprenöriella aktiviteter som bryter mot de 
etablerade mönstren samtidigt som mönsterbrott i någon form är viktigt för 
överlevnaden (jfr kapitel 8). Det finns vissa försök till entreprenöriella 
handlingar, såsom att vissa mejeriföretag till exempel säljer mindre kvantiteter 
till butiker utanför sina respektive områden, men detta leder inte till några 
radikala förändringar.  

I bryggeribranschen förekommer också försök till entreprenöriella 
handlingar, varav en del är mer lyckade än andra. Generellt sett är det dock 
svårt för företagen att bryta beroenden genom strategiskt agerande. Mindre 
företags strategiska agerande i konflikt med etablerade strukturer leder till 
motdrag från större företag med starkare maktpositioner. Sammantaget leder 
därför deras strategiska agerande till att existerande gränser och beroenden 
fastställs snarare än försvagas.  

Trots att interaktionen bevaras, ifrågasätts etablerade sätt att interagera i 
denna situation, vilket bland annat mindre företags strategiska ageranden är ett 
exempel på. Detta tar sig uttryck i att många företag upplever ett starkt behov 
av att ”göra något nytt” samtidigt som det som nämndes är svårt att få 
mönsterbrytande interaktion till stånd genom strategiskt och entreprenöriellt 
agerande. De politiska trycken, eventuella nya aktörer och försök till 
entreprenöriella aktiviteter (såsom i bryggeribranschen) visar att det finns eller 
skapas alternativa förebilder eller vägvisare, för interaktionen. Dessa förebilder 
får dock inte något genomslag eftersom interaktionen är förhållandevis stabil.  

Situationen karakteriseras vidare av en viss osäkerhet. De konflikterande 
strukturerna medför tvetydighet om vilket agerande som bör eftersträvas, vilket 
ger upphov till osäkerhet. Förekomsten av omfattande beroenden innebär 
därför till viss del en välkommen stabilitet. Det är dessutom svårt att föreställa 
sig vilka situationer som skulle uppstå om beroendena försvann. 
Mönsterbrytande interaktion skulle skapa mer osäkerhet, men då det etablerade 
och beprövade behålls reduceras istället osäkerheten. Ifrågasättandet av det 
befintliga är förvisso en drivkraft till förändring, men trögheterna i situationen 
är starkare. Nya initiativ motarbetas därför och slås ned.  

Det är inte bara beroenden och osäkerhetsreducerande som driver mot 
bevarande i den spänningsfyllda situationen. Källorna till legitimitet i branschen 
ligger för aktiviteter i den spänningsfyllda situationen till stor del i konformitet 
(jfr Oliver 1991; Zucker 1988). Värderingar och normer kan utgöra både tryck 
och trögheter mot förändring och i den spänningsfyllda situationen verkar de 
framför allt som trögheter. Till exempel är uppfattningen om att man inte ska 
konkurrera med färska mjölkprodukter på varandras områden relaterad till 
beroendeförhållandena, men har över tiden utvecklats till fristående etablerade 
sanningar inom branschen. Det är därför inte legitimt att konkurrera på 
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vandras områden med det allra färskaste sortimentet i mejeribranschen och det 
är heller inte legitimt att i bryggeribranschen utmana etablerade system annat än 
genom arbete via branschorganisationen.  

Nya mer generella institutionaliserade idéer som kan tjäna som förebild för 
interaktionen kan introduceras genom lagändringar. Det innebär att det finns 
en legitimitet i att följa andemeningen i olika politiska initiativ, men det strider 
mot den traditionella interaktionen i branschen och de strukturer som 
utvecklats sedan tidigare. Stabiliteten hos interaktionen innebär att 
institutionella logiker, vilka är situationsspecifika, utvecklats som skapar en 
ordning i de motstridiga strukturella stöden. Trots att det finns tvetydighet i 
strukturerna kan det alltså paradoxalt nog vara relativt klart hur man ska agera. 
Detta kan jämföras med Harris (1996) som menar att logiker eller scripts som 
stöds av olika motiv kan vara tydligare än scripts som stöds av endast likartade 
motiv. Strukturer i form av värderingar och normer med mera kan alltså vara 
mer eller mindre institutionaliserade och bidra till att en viss interaktion 
upprätthålls trots att interaktionen i sig är ifrågasatt och andra motiv 
(positioneringsbehov med mera) stödjer en alternativ interaktion. I den 
spänningsfyllda situationen uppstår därför, trots olika förebilder i de olika 
strukturella stöden, framför allt integrerade institutionella logiker. När nya idéer 
från de politiska aktörerna eller från konkurrenter i andra branscher och/eller 
andra länder accepteras kopplas de framför allt till de etablerade 
interaktionsmönstren. På så sätt accepteras nya emballage i bryggeribranschen, 
men de inlemmas i de existerande interaktionsmönstren; institutionernas 
praktik kopplas till nya idéer. De intressen och de föreställningar som aktörerna 
bär med sig ger institutionaliserade idéer en särskild mening i sammanhanget. I 
dessa fall handlar det till stor del om marknadsanpassning, medan Zilber (2002) 
i en helt annan kontext (en studie av ett kriscenter för våldtäktsoffer i Israel) 
visar hur vissa institutionella idéer kopplas till existerande praktiker. 

I mejeribranschen finns en konflikt mellan de nya påbuden att konkurrera 
och de gamla om att respektera varandras geografiska områden. När branschen 
förändras och dess aktörer accepterar marknadsinstitutionen är det nya 
argument som förklarar den etablerade interaktionen, nämligen vikten av att 
försvara sin hemmamarknad, sin bas för att nå konkurrenskraft. Ett annat 
argument är att det inte är lönsamt att konkurrera på marknader där endast små 
volymer kan avsättas. Det är alltså marknadsargument som försvarar ett 
agerande som tidigare försvarats med reglerarnas koordineringsargument. 
Resonemangen är en omvänd version av Melanders (1997) slutsats att nya 
situationer och händelser kan tolkas utifrån gamla logiker, här rör det sig om 
gamla interaktionsmönster som i nya situationer tolkas med delvis nya logiker. 
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Den gränsöverskridande situationen 
Den gränsöverskridande situationen karakteriseras av mönsterbrytande 

och konflikterande strukturer. Kombinationen medför instabilitet. 
Gränsöverskridandet består i att mönsterbrytandet är omfattande, det vill säga 
att mönsterbrytandet innehåller flera förändringar som sker nära varandra i 
tiden samtidigt som tvetydigheten hos det strukturella stödet ger möjligheter till 
helt nya kopplingar mellan olika idéer och praktiker. De gränser som överskrids 
eller åtminstone utmanas kan vara branschgränser, gränser mellan 
produktområden, geografiska gränser, institutionella gränser och så vidare. 
Geografiska gränser förändras till exempel vid försäljning och distribution av 
specialprodukter i mejeribranschen. Branschgränser ifrågasätts, vilket 
exemplifieras tydligast av integrationen mellan bioteknik och mejeriernas 
processproduktion, men även av integrationen mellan vin- och ölförsäljning till 
restauranger. Det kan i dessa två fall sägas handla om branschglidning.  

Beroenden upplöses eller är satta i gungning. Under perioder av 
gränsöverskridande sker något som temporärt eller permanent omformar olika 
system, marknadsberoenden eller maktrelationer. Orsaken till upplösningen 
kan vara strukturella förändringar i den institutionella omgivningen, exempelvis 
en lagändring som undanröjer beroenden samtidigt som konflikterande 
strukturer uppstår. Detta illustreras av upplösningen av karteller och 
lönsamhetsutjämningssystemen i mejeribranschen, som över tiden leder till en 
gränsöverskridande situation för exempelvis försäljningen av ost och 
specialprodukter samt flera utvecklingsaktiviteter. När företagen agerar 
strategiskt kan detta skapa nya strukturer som förstärker tvetydigheten i 
typsituationen.  

En annan konsekvens av att beroenden löses upp är att det strategiska och 
entreprenöriella agerandet hos företag får ökade möjligheter att lyckas i den 
gränsöverskridande situationen. När mönsterbrytandet innebär att företag 
söker sig utanför branscherna lämnar företagen delvis de tröga system och 
maktrelationer som finns i branschen. Såväl större som mindre företag kan då 
därigenom få stöd i andra strukturer för sitt agerande även om det står i 
konflikt med de etablerade strukturerna i branschen. Detta gäller framför allt 
ovan nämnda produktutvecklingsaktiviteter i mejeribranschen och 
produktutveckling och inkluderandet av vin i distribution och försäljning inom 
bryggeribranschen. Som illustration kan utvecklingen av Functional Foods 
användas. Utvecklingen av Functional Foods inbegriper flera av 
mejeriföretagen, men i samarbete med en ny bransch, den bioteknologiska. I 
samspel med olika forskningsnätverk och i diskussioner av internationella och 
nationella standarder kan en mönsterbrytande aktivitet genomföras. De 
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traditionella maktrelationer och koordineringsmekanismer i branschen blandas 
då med andra maktrelationer och koordineringsmekanismer vilket skapar nya 
möjligheter även för mindre aktörer. I bryggeribranschen är det inom ramen 
för alkoholindustrin som branschgränserna suddas ut. Förändringarna inför 
och i och med EU-medlemskapet medförde att flera bryggerier ansökte om 
importlicenser och började distribuera och sälja vin. Detta medförde i sin tur 
att branschens aktörer kom i kontakt med nya normsystem och nya lagar.  

Det ovan sagda innebär sammantaget att det finns en oklarhet om 
lämpliga sätt att interagera, eller vilka institutionella logiker som man ska luta 
sig mot. Det finns visserligen olika typer av gamla logiker, men dessa upplevs 
ofta som obsoleta. Om delvis nya produktområden och aktiviteter (Functional 
Foods och vinförsäljning) etableras eller inkorporeras i branscherna finns inga 
tydliga riktlinjer för hur dessa aktiviteter ska genomföras. Företagen utvecklar 
därför parallellt olika produkter och i interaktionen mellan företagen kan det 
initialt uppstå konkurrerande nya logiker för interaktion. Detta gäller till 
exempel utvecklingen av Functional Foods där olika satsningar på tester, 
marknadsföring och utveckling genomförs.  

Det följer därför att den gränsöverskridande situationen karakteriseras av 
en omfattande osäkerhet om normer, spelregler och om hur framtiden ska se 
ut, jämfört med osäkerheten i den spänningsfyllda situationen. Tvetydigheten 
hos konflikterande strukturer kombineras med osäkerheten hos 
mönsterbrytande. Etablerade sätt att interagera ifrågasätts samt förändras 
åtminstone inledningsvis. Osäkerheten är stor eftersom delvis nya scenarier, 
nya produkter, nya aktiviteter och nya marknader uppstår. Genomgående 
innebär situationen att både konkurrensinteraktionen och 
samarbetsinteraktionen är ifrågasatt och föränderlig, vilket bidrar till 
osäkerheten och till att gränsöverskridandet sker i flera dimensioner samtidigt. 
Till exempel innebär avregleringen i mejeribranschen att samarbeten löses upp 
och ersätts av nya samtidigt som konkurrens introduceras för flera aktiviteter.  

I den gränsöverskridande situationen är det framför allt experimentering 
som ger legitimitet. Gamla institutionella logiker upplevs som nämndes som 
obsoleta och det är därför oklart vilken typ av specifik interaktion som är 
legitim samtidigt som de finns många olika (allmänna) förebilder för legitimitet 
att luta sig mot. Den princip som framför allt gäller är att trotsa etablerade 
institutioner i vinstsyfte; att utveckla nya produkter och skapa de 
konkurrensfördelar som kan upprätthållas åtminstone ett tag. Det finns dock 
sällan konkreta förebilder för interaktion annat än mer allmänna 
marknadskopplade institutionella logiker där det gäller att innovera, testa nya 
möjligheter och så vidare. Legitimitet uppnås därför genom ett aktivt 
mönsterbrytande. Denna experimentering förstärker dock osäkerheten när de 
produkter och aktiviteter som blir resultatet inte kan utvärderas av 
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omgivningen. Det är heller inte säkert att experimenteringen leder till 
konkurrensfördelar. Ett exempel är ostförsäljningen i mejeribranschen där 
företagen under en mer turbulent period tillverkade många olika varianter av de 
generiska varumärkena, vilket ledde till degenerering av dessa varumärken, 
vilket kan beskrivas som en konkurrensnackdel.  

I den gränsöverskridande situationen finns alltså inga entydiga 
institutionella logiker. De allmänna logiker i form av institutionaliserade idéer 
som står till buds samt den gamla institutionella logiken erbjuder endast ett 
begränsat stöd för interaktionen. Detta är i linje med Johnson, Smith och 
Codlings (2000) diskussion om privatisering. De menar att experimentering i 
institutionella logiker (mallar i deras terminologi) utvecklas som ett resultat av 
brist på institutionaliserade logiker att följa. Experimenteringen kan alltså både 
beskriva branschinteraktionen och sökandet efter institutionella logiker. Nya 
och gamla idéer för interaktion blandas med nya och gamla praktiker. Ett 
exempel kan hämtas från mejeribranschen. I mejeribranschens 
gränsöverskridande aktiviteter tillkommer nya logiker för interaktion, eftersom 
konkurrens på ett helt annat sätt introduceras i branschen för fler aktiviteter än 
tidigare. Mejerierna har både egen erfarenhet av konkurrens sedan tidigare, till 
exempel i försäljningen av matfett, och en närhet till andra branscher där 
konkurrens finns. Samtidigt medför förlitande på ett konkurrenstänkande också 
en del oväntade spiraleffekter såsom i exemplet med ostförsäljning. Som en 
följd av avregleringen bryts tidigare samarbeten upp. Företagen antar 
marknadstänkandet och priskonkurrerar med varandra. När de för företagen 
negativa konsekvenserna av detta agerande blir påtagliga övergår de till att 
samarbeta om än i andra konstellationer än tidigare, vilket både stabiliserar och 
destabiliserar situationen. På detta sätt skapas spiraleffekter av avreglering med 
en pendling mellan konkurrens- och samarbetsinteraktion. För vissa aktiviteter 
leder detta till konkurrens mellan olika nätverk, till exempel i utvecklingen och 
försäljningen av specialprodukter i mejeribranschen. Det finns därigenom en 
strävan efter stabilisering och i mejeribranschen finns ett tydligt exempel på hur 
detta leder till att samarbetslogiken delvis appliceras i en ny situation när 
företagen inleder ett samarbete kring de generiska varumärkena i branschen.  

Det finns i den gränsöverskridande situationen en brist på entydighet i 
kopplingen mellan nya idéer, tillhörande regler och praktik, det vill säga en brist 
på vägledande institutioner och därmed på tydliga institutionella logiker. Denna 
brist försvårar radikala förändringar. De aktiviteter inom bryggeribranschen 
som karakteriserats som gränsöverskridande innebär sällan radikala 
förändringar. Prispressande avtal till dagligvaruhandeln ersätts allt mer av 
varumärkesfokus och category management, vilket är en stor förändring, men 
denna förändring bygger också på att prisgapet mellan starka varumärken och 
lågprisprodukter minskar. Leveranser av öl till restauranger kombineras med 
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vinleveranser, men principerna för leveranser i övrigt är förhållandevis stabila. 
Dessa förändringar innebär därför framför allt modifieringar av logiker, men 
även här sker en blandning av nya och gamla idéer för interaktion med nya och 
gamla praktiker.  

I den gränsöverskridande situationen förändras i flera fall branschens 
gränser. Detta kan jämföras med Powell (1991) som menar att om gränserna 
för organisatoriska fält förändras kan det orsaka institutionell förändring. Det 
samma torde gälla för branscher och aktiviteter inom branscher. En teoretisk 
utgångspunkt var att institutioner kan ses som uppbyggda av regler, idéer och 
praktiker. Utifrån detta är det rimligt att anta att olika regler, idéer och praktiker 
blandas när aktiviteter som spänner över branschgränser och andra gränser 
genomförs i den gränsöverskridande typsituationen. Resonemangen påminner 
också om Leblebici et al (1991) som relaterar institutionell förändring till en 
processuell utveckling på mikronivå och makronivå inom ett fält. Temporära 
händelser på mikronivån i form av olika praktiska lösningar, och på 
makronivån i form av temporära konventioner, innebär successiv förändring. 
Vid institutionell förändring påverkar makrouppfattningar om hur utbyten sker 
och bör ske konkurrensen om resurser på mikronivån (som i sin tur påverkar 
uppkomsten av praktiker på mikronivån som påverkar makronivån och så 
vidare). Exempelvis kan intensiv konkurrens göra det legitimt att acceptera 
alternativa och perifera lösningar vilket kan påverka fältets gränser. Det är en 
beskrivning som väl fångar vad som skett inom de båda branscherna för de 
aktiviteter som haft vissa tendenser till branschglidning.  

Den evolutionära situationen 
Den tredje typsituationen, den evolutionära, innebär också 

mönsterbrytande, men ett relativt odramatiskt sådant tack vare att strukturerna 
i den institutionella omgivningen upplevs ömsesidigt förstärkande. Situationen 
innebär därför ingen större tvetydighet och förändringen beskrivs ofta som en 
självklar följd av omvärldsförändringar. Den evolutionära situationen återfinns 
bland annat i mejeribranschen för processproduktion av specialprodukter och 
mjölkpulver, produktutveckling av färska produkter och inledningsvis för 
försäljning av ost. I bryggeribranschen är det framför allt produktion och 
distributionen till dagligvaruhandeln som under perioder återfinns i den 
evolutionära situationen.  

I en evolutionär situation återfinns, trots mönsterbrytandet, vissa 
beroenden. Dessa beroenden är ofta marknadsberoenden (exempelvis mellan 
leverantörer och kunder) och kopplade till förekomsten av stordriftsfördelar 
som styr i en viss riktning. Mönsterbrytandet utmanar inte dessa beroenden, 
istället är det närmast en skärpning av dessa beroenden som sker. Exempelvis 
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sker ett mönsterbrytande i produktionen av mjölkpulver i mejeribranschen som 
framför allt innebär att vikten av stordriftsfördelar ökar och att de industriella 
kunderna blir allt större och kan pressa priserna mer. Mönsterbrytandet innebär 
att färre aktörer inriktar sig på pulverproduktion och att de som gör det söker 
inleda samarbeten och nå en mer rationell produktion än tidigare.  

Som en följd av det sagda är det inte alltid entreprenöriellt agerande eller 
särskilda strategier mot mönsterbrytande som leder till förändringen eller som 
karakteriserar situationen. Istället passar det passiva mönsterbrytandet som 
beskrevs i kapitel 7 väl in på denna situation, vilket kan kopplas till införande av 
internationellt spridda standarder etcetera i båda branscherna. 

Trots att mönsterbrytande sker, råder i den evolutionära situationen 
klarhet om lämpliga sätt att interagera; det gäller att på bästa sätt anpassa sig till 
pågående förändringar. Det uppstår ingen konkurrens mellan institutionella 
logiker. Den nya inriktningen motiveras ofta med vad den internationella 
konkurrensen och marknaden kräver i form av stordriftsfördelar, vilket redan 
sedan tidigare utgjort en del av den institutionella logiken Alternativen till 
handling upplevs alltså inte som många eller trovärdiga. Uppfattningen om att 
man måste anpassa sig till den internationella konkurrensen genomsyrar de 
båda branscherna och är troligen en del av en mer spridd och institutionaliserad 
uppfattning i näringslivet än något specifikt för just dessa branscher.  

Legitimitet uppnås alltså genom anpassning. Mönsterbrytandet beskrivs 
som ett naturligt steg; förändringen är närmast förväntad. Omläggningen i 
processproduktionen i mejeribranschen mot ett nytt sätt att uppnå 
stordriftsfördelar är en anpassning till den internationella marknadens krav och 
uppfattas närmast som självklar. Detta förklaras ytterst av att upplevelsen av 
hur strukturer, såsom produktionssystemen, är uppbyggda och av 
marknadsberoendet samt de övergripande institutionerna som är ömsesidigt 
förstärkande. Produktutvecklingen i bryggerierna är exempel på hur bevakning 
av internationella trender påverkar införandet av nya drycker samtidigt som 
dessa anpassas till den existerande dryckeskulturen i Sverige. Inspirationen 
kommer även från de närliggande juicemarknaderna och andra 
livsmedelsbranscher. Med dessa branscher finns ofta långvariga kontakter. 
Vissa bryggerier har exempelvis haft juicetillverkning under många år.  

Osäkerhet finns i den evolutionära situationen, men den är inte lika 
omfattande som i den gränsöverskridande situationen. Visserligen sker 
mönsterbrytande, men detta upplevs som nödvändigt och det finns föreskrifter 
för interaktionen. I den evolutionära situationen är samtidiga förändringar i 
konkurrens och samarbete inte lika omfattande som i den gränsöverskridande 
situationen, vilket kan förklaras av att många beroenden kvarstår. Produktionen 
av läsk och öl i bryggerierna är ett exempel på detta. Nya områden för 
produktutveckling exploateras, men mönsterbrytande i konkurrensen för denna 
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aktivitet är begränsat och inte sammanbundet med samarbetet. Likaså sker 
förändringar i samarbete men dessa har inte ett avgörande inflytande på 
konkurrensen. Detta bidrar till att osäkerheten inte blir så omfattande. Därtill är 
strukturerna överensstämmande vilket reducerar potentialen för tvetydighet.  

Liksom i den gränsöverskridande situationen innebär mönsterbrytandet att 
de institutionella logikerna formas genom att nya och gamla idéer om 
interaktion blandas med varandra och med nya och gamla praktiker. 
Blandningen är dock mer begränsad. Exempelvis är det ofta nya idéer som 
kopplas till de gamla praktikerna. Som nämndes består förändringen i att 
logiker modifieras. För aktiviteterna i mejeribranschen erbjöd avregleringen och 
EU-medlemskapet mycket allmänna logiker som gav vägledning för 
interaktionen i aktiviteter där ingen direkt erfarenhet av konkurrens fanns (jfr 
Haukedal och Grønhaug, 1994, som säger att erfarenhet kan leda till att scripts 
används i nya sammanhang oavsett deras kontextberoende). För 
ostförsäljningen innebar det att konkurrens uppfattades som fler aktörer som 
gör samma sak. Uppdelningen av en existerande kartell resulterade därför 
inledningsvis i tre likartade organisationer som gör vad den gemensamma 
organisationen tidigare gjorde. Utbudet ökade och detta skapade den 
omfattande konkurrens som de nationalekonomiska teorierna talar om, vilket 
också var vad företagen försökte undvika. Konkurrensen intensifierades och 
utvecklingen drevs mot den gränsöverskridande situationen (se föregående 
avsnitt). Detta implicerar att institutionella logiker där gamla praktiker och nya 
idéer blandas kan leda till instabilitet om de inte passar till den 
marknadsinteraktion som råder.  

Den bevarande situationen  
Kombinationen mönsterbekräftande och ömsesidigt förstärkande 

strukturer innebär stabil interaktion och en typsituation som karakteriseras av 
bevarande av institutioner och etablerade interaktionsmönster. Detta gäller 
exempelvis distributionen till Systembolagets butiker, produktion av flera olika 
bryggeriprodukter och flera produktutvecklingsaktiviteter i bryggeribranschen, 
distributionen av matfett och råvaror med mera i mejeribranschen. De flesta 
aktiviteter i de två branscherna befinner sig tidvis i en bevarande situation.  

I den bevarande situationen finns beroenden av olika slag som stabiliserar 
interaktionen och som bidrar till att vissa interaktionsmönster kan 
institutionaliseras. Exempelvis stabiliserade det tidigare regleringssystemet i 
mejeribranschen en rad olika interaktionsmönster och samarbetsorienterade 
sätt att interagera. I den bevarande situationen samverkar alla typer av 
beroenden, men det som särskiljer denna situation från de övriga är att 
beroendena är för-givet-tagna.  
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I den bevarande situationen sker de flesta strategiska aktiviteter inom 
ramen för etablerade interaktionsmönster Exempelvis förändras 
råvarudistributionen i mejeribranschen och produktutvecklingen av öl endast i 
liten utsträckning. Omfattande entreprenöriella aktiviteter i betydelsen 
mönsterbrytande interaktion är alltså svåra att identifiera, istället sker strategiskt 
agerande inom ramen för befintliga logiker. De tydligaste exemplen på 
strategiskt agerande återfinns i introduktion av nya produkter, exempelvis i öl- 
och läskproduktionen vilken var möjlig i den bevarande situationen. Det 
strategiska agerandet följde etablerade och vedertagna normer; det är vanligt att 
återkommande lansera nya produkter inom ramen för läsk samt öl. Stabiliteten 
i interaktionen gäller både konkurrens och samarbete. 

Sätten att interagera upplevs som självklara i den bevarande situationen. 
Det finns lämpliga och legitima handlingsalternativ för de flesta aktiviteter. 
Bevarande är alltså en situation med mer begränsad osäkerhet eftersom det inte 
sker något mönsterbrytande och eftersom strukturerna är ömsesidigt 
förstärkande och inte medför tvetydighet. Situationen karakteriseras av att 
etablerade sätt att interagera inte ifrågasätts och därmed även bevaras; det finns 
inga andra logiker att stödja sig på.  

Det följer att det som är legitimt är att följa etablerade och för-givet-tagna 
normer. Aktiviteterna och den interaktion som håller samman aktiviteterna 
upplevs som självklara, även om mindre oenighet mellan aktörer kan 
uppkomma. Även när oenigheter finns om hur exempelvis produktion av olika 
produkter ska gå till uppfattas de existerande formerna för interaktion som 
legitima. Till exempel kan det finnas synpunkter på hur råvarudistributionen i 
mejeribranschen ska ske, en del företag rationaliserar mer än andra, några inför 
stoppavgifter eller ändrar dessa innan övriga gör det, och så vidare. Aktiviteten 
som sådan är däremot för-givet-taget och interaktionen likaså. Det som kan 
ifrågasättas är vissa mindre regler och kostnadsstrukturer.  

Det kan ske en viss förändring av institutionella logiker även i den 
bevarande situationen. Eftersom det inte finns konkurrerande logiker i denna 
typsituation sker inte någon dramatisk förändring, men interaktionen innebär 
ändå vissa små förändringar. Exempelvis förändras råvarudistributionen i 
mejeribranschen med avseende på introduktionen av Krav-mjölk och nya 
intransportlinjer. Visserligen är distributionen av matfett förhållandevis stabil 
under den studerade perioden, men förändrade beställningssystem, förändrad 
distributionsfrekvens, nya konkurrenter och så vidare påverkar ändå synen på 
aktiviteten. De återkommande interaktionsmönstren och deras upprepning i 
den bevarande typsituationen kan jämföras med reinstitutionalisering, den 
minst omfattande formen av institutionell förändring. Det är små förändringar 
som sker, men successiva mindre förändringar i interaktionsmönstren och 
gemensamma föreställningar kan större förändring över tiden. 



342

Tryck och trögheter
I de olika typsituationerna återfinns olika tryck och trögheter. Vissa 

företeelser verkar som tryck i en situation och andra verkar som trögheter. 
Dessa tryck och trögheter påverkar såväl rörelserna mellan situationer över 
tiden som stabiliteten inom en situation. Förekomsten av tryck och trögheter 
påverkar också hur olika politiskt initierade åtgärder mottas.  

I den spänningsfyllda situationen består trycken mot förändring och 
rörelse bort ifrån situationen bland annat av en strävan efter att undkomma de 
beroendeförhållanden som råder. Trycket består också i de motstridiga krav 
som de konflikterande strukturerna ställer, vilket ger upphov till önskan om att 
följa något av de alternativa sätten att interagera. Som tidigare nämnts är 
samtidigt trögheterna mycket starka i denna situation. Det är vanligt med 
multipla beroendeförhållanden och förändringsbarriärer. Även om det kan 
finnas krafter mot att undvika konformitet finns också ett starkt tryck mot att 
bevara stabiliteten och undvika ytterligare osäkerhet. Det är därmed få som är 
villiga att utmana beroenden och existerande normer. Det visar sig i de 
empiriska fallen att de mindre företagen ofta har för mycket att förlora på att 
agera i strid med existerande strukturer och normer för att initiera förändring. 
De större företagen har ofta mer makt över de olika beroende situationerna 
och förefaller att föredra stabilitet. Dessutom ställs stora krav både från mindre 
företag och från myndigheter på att marknadsdominerande företag ska 
uppträda på ett visst sätt. Det som är tillåtet för ett litet företag kan vara 
missbruk av marknadsmakt för ett större företag. Detta överensstämmer med 
de teoretiska genomgångar av institutionell teori och de studier som 
diskuterades i kapitel 3, där bland annat Kondra och Hinings (1998) framhöll 
de dominerande företagens stabilitetssträvanden. Dock finns det ett mindre 
antal företag som är villiga att och orkar driva förändringar. Detta påminner 
om Kondra och Hinings (1998) diskussion om vilka företag som kan tänkas 
bryta mot institutionaliserade normer i branscher, där de menade att endast 
avfällingar, företag som inte riktigt delar branschgemenskapen vill göra detta.  

I den gränsöverskridande situationen återfinns omfattande tryck mot 
förändring och mindre tröghet än i den spänningsfyllda situationen. De 
föränderliga interaktionsmönstren innebär ett tryck att de som ännu inte 
förändrat sin interaktion också ska göra det. Det finns utrymme för strategiskt 
agerande eftersom beroenden är under upplösning. Samtidigt är det just 
experimentering och innovation som de mer allmänna institutionella logikerna 
påbjuder; de tidigare situationsspecifika logikerna upplevs inte som aktuella. 
Trögheterna kan dels bestå i att osäkerhetsreducerande innebär etablering av 
nya beroenden för att skapa stabilitet, dels bestå i någon form av 
handlingsförlamning, paradoxalt nog i en brist på lämpliga logiker för ny 
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interaktion trots att det finns många att välja mellan. De alternativa logiker som 
står till buds utgörs framför allt av generella och övergripande 
institutionaliserade idéer om marknaden och konkurrens. Det är svårt att 
använda dessa i en specifik situation (det flitigt citerade exemplet med 
ostförsäljning belyser detta mycket tydligt) och denna svårighet kan leda till en 
återgång till det gamla och beprövade.  

De interaktionsprocesser som pågår i den gränsöverskridande situationen 
innebär antingen en helt ny inriktning eller en period av att olika lösningar 
prövas som sedan ersätts av en återgång till gamla lösningar eller 
interaktionsmönster. Denna situation medför alltså möjligheter till 
omdefiniering av branschen. Härvid kan avregleringar och politiska åtgärder 
hjälpa till att skapa förutsättningar för förändring, men det krävs också att det 
erbjuds lämpliga logiker och normer för hur man ska interagera i mer 
praktiknära situationer. Detta kan innehålla, men bör inte jämställas med, olika 
detaljerade scripts för interaktionen.  

I den evolutionära situationen återfinns både tydliga tryck och tydliga 
trögheter. Trycken består här till stor del av ett behov av att upprätthålla 
konkurrensfördelar, möta förändringar i omvärlden, möta konkurrenter med 
mera. Det är tryck som i mycket ligger i linje med de etablerade 
föreställningarna och normerna för interaktion. Det finns en önskan om att 
vara progressiv och förutseende, men detta är framför allt inom befintliga 
föreställningsramar och med koppling till välkända etablerade institutioner som 
vinner inflytande i samhället på bred front. Detta är i fallen märkbart inte minst 
i mejeribranschen till en följd av avregleringen. Trögheterna består i att 
beroenden endast delvis förändras och att de förändras på ett sätt som snarast 
förstärker redan etablerade maktrelationer och beroenden. Osäkerheten i 
situationen driver också mot etablerade praktiker och stabilisering. Vidare sker 
det ingen omfattande förändring av etablerade institutionella logiker utan 
snarare en viss modifiering eller anpassning till nya förhållanden.  

I den bevarande situationen är trögheterna många. Det kan återfinnas olika 
beroenden och strukturer som innebär att det ömsesidiga förstärkandet är 
omfattande. Sätten att interagera är stabila, osäkerheten låg och det finns ett 
begränsat inflytande från alternativa förebilder för interaktion. Samtidigt 
innebär stabiliteten det största hotet i situationen. Sätten att interagera är så för-
givet-tagna att de är sårbara för förändring, vilket stämmer med Zuckers (1988) 
antaganden. Exempelvis kan Coca-Cola som ett nyetablerat läskföretag, snarare 
än ett traditionellt bryggeri, utnyttja sin makt för att förändra 
helleverantörskapet gentemot dagligvaruhandeln trots att det är ett väl inbäddat 
och förankrat system. Detta är också det ett exempel på hur de som står 
utanför branschgemenskapen i någon mån är de som har störst intresse av 
förändring. 
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Sammanfattande diskussion
Detta kapitel har undersökt samspelet mellan mönsterbrytande och 

mönsterbekräftande processer och konflikterande och ömsesidigt förstärkande 
strukturer. Aktiviteternas och branschernas förändring med avseende på vilka 
typsituationer som aktiviteterna har befunnits i under olika perioder. Därefter 
beskrevs allmänna karakteristika för dessa situationer. Genomgången av de 
olika situationerna möjliggjorde en diskussion om tryck och trögheter som 
förstärker och försvagar en viss situation. Det har tidigare hävdats att olika 
kombinationer av makt, resurser och inflytande i kontexten (Oliver 1991) 
påverkar valet av institutionell logik och därmed stödet för olika typer av 
interaktion. Genom diskussionen av typsituationer belyses hur kombinationer 
av olika karakteristika skapar mer och mindre föränderlighet och leder till 
varierande förändring av institutionella logiker.  

Det sker hela tiden möten mellan olika interaktionsmönster och 
institutionaliserade idéer, vilket innebär att branschers praktik och 
gemensamma föreställningar integreras med mer allmänna samhälleliga 
institutioner i de institutionella logikerna. I de två typsituationer som 
karakteriseras av mönsterbekräftande kopplas framför allt nya idéer till de 
befintliga institutionella logikerna och de befintliga praktikerna, och i den 
bevarande situationen sker detta i liten utsträckning. En sådan koppling 
beskrivs av Thornton och Ocasio (1999) som att aktörer inom ramen för en 
institutionell logik över tiden exempelvis kan luta sig mot olika källor till 
legitimitet som utgår från välspridda samhälleliga institutioner. Resonemanget 
om institutionella logiker kan då användas för att illustrera hur kopplingar 
mellan olika regler, idéer och praktik sker över tiden. I de två situationer som 
karakteriseras av mönsterbekräftande är detta mindre problematiskt, så även i 
den evolutionära situationen där det är nya institutionaliserade idéer som 
inkorporeras i logikerna för att de upplevs som självklara. I den 
gränsöverskridande situationen däremot är förekomsten av flera källor till 
legitimitet förvirrande eftersom interaktionsmönstret, praktiken, har förändrats 
och det situationsspecifika i den institutionella logiken är ifrågasatt.  

Det som är anmärkningsvärt i gränsöverskridande situationer med 
omfattande förändring i både konkurrens och samarbete är förändringen ändå 
inte blir så stor och att vissa tidigare praktiker eller idéer från de institutionella 
logikerna återkommer. Eftersom det är i någon mån är tidigare mönster 
och/eller idéer som återkommer väcker detta frågan om vilken typ av 
institutionell förändring det är som sker. Går det alls att tala om någon 
avinstitutionalisering, ett övergivande av vissa praktiker eller 
interaktionsmönster? Vad är det för institutionell förändring som karakteriserar 
förändrad branschinteraktion? Dessa frågor besvaras i nästa kapitel. 
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10 INSTITUTIONELLA FÖRÄNDRINGS-
PROCESSER OCH DYNAMIK –  
EN BEGREPPSUTVECKLING

Så här långt har aktiviteterna i branscherna och interaktionens förändring 
stått i centrum för analysen. I detta kapitel fokuseras istället den institutionella 
förändring som skett inom branscherna, dess koppling till interaktionen i 
branscherna och den institutionella förändringens betydelse för dynamiken. De 
situationer med relaterade tryck och trögheter som karakteriserade aktiviteterna 
i olika faser används här för att belysa olika institutionella processer. 
Resonemangen i kapitlet integrerar i större utsträckning än tidigare kapitel 
analysresultaten i en begreppsutveckling och med de teoretiska 
utgångspunkterna samt andra teoretiska källor som främjar resonemangen. 
Kapitlet inleds med en analys av 4 olika processer som beskriver den 
institutionella förändringen och därefter följer en analys av vad som driver 
dessa processer i olika situationer, i synnerhet vid politiska åtgärder. Sist av allt 
diskuteras en dynamisk paradox.  

Fyra processer i institutionell förändring
Det har konstaterats att ett interaktionsmönster måste kopplas till idéer 

och regler samt vara för-givet-taget för att utgöra en institution. Det 
sistnämnda uppfylls inte för alla de interaktionsmönster som analyseras i den 
här studien, men interaktionen stöds av olika institutioner och andra, inte fullt 
ut institutionaliserade, strukturer i den institutionella omgivningen. I det 
föregående kapitlet konstaterades att de nya institutionella logikerna i de fyra 
situationerna framför allt var olika varianter av integration mellan nya och 
gamla idéer respektive praktiker. Det är därför mer intressant att analysera 
processerna mot ett institutionaliserat tillstånd och processer från ett sådant 
tillstånd och inte om ett interaktionsmönster är institutionaliserat eller ej. 
Institutionalisering fokuseras alltså snarare än institutioner. Dessa processer 
inbegriper förändringar i interaktionsmönsters stöd i strukturer samt påverkar 
hur för-givet-tagna interaktionsmönstren är och ger därmed upphov till 
institutionell förändring.  

Print & Media



346

Vad är det då för institutionell förändring som sker inom de båda 
branscherna och hur är den kopplad till interaktionens förändring? I det 
föregående kapitlet analyserades typsituationer, men aktiviteter kan över tiden 
befinna sig i olika typsituationer. Vidare finns det i varje typsituation processer 
som driver från situationen och mot andra situationer. De karakteristika som 
beskriver varje typsituation utgör även grunden för att förstå dessa rörelser mot 
andra situationer. Det finns i varje situation tryck och trögheter som påverkar 
möjligheterna att upprätthålla situationen. Ett vidgat perspektiv på 
upprätthållande och försvagande av en situation och vad det innebär relativt 
andra situationer kommer till uttryck i de processer som nu ska beskrivas. 
Centralt i förståelsen av dessa processer är att de verkar mot en viss situation 
och därmed i en viss riktning, det vill säga, de uppstår inte enbart i en situation. 
Genom att studera rörelsen mellan situationer kan dessa processer beskrivas. 
Processerna länkar samman interaktionen och den institutionella förändringen. 
De fyra processer som beskrivs är politisering, experimentering, anpassning 
och institutionalisering. Dessa processer integrerar även olika aspekter av 
institutionell förändring beskriven i tidigare forskning, men utifrån denna 
studies fokus på branschinteraktion.  

Politisering
Rörelserna mot den spänningsfyllda situationen från var och en av de tre 

övriga situationerna har det gemensamt att de karakteriseras av en ökad 
politisering av befintliga praktiker. Politisering som begrepp betonar 
maktaspekter, förhandling och den medvetna formuleringen och försvarandet 
av spelregler och normer. Det kan röra sig om interaktion mellan företag inom 
en bransch, branschorganisationer, kunder, leverantörer och komplementärer 
såväl som deras kontakter med myndigheter och politiker. Begreppet innefattar 
således, men är inte begränsat till, rent politiska aspekter i en vardaglig 
bemärkelse. I exempel från de tidigare kapitlens analyser har politiseringen 
framför allt gällt uppkomsten och förekomsten av olika (politiskt stödda) 
gemensamma system och förekomsten av konflikt i maktrelationer mellan stora 
och små företag. Inom bryggeribranschen finns exempel på politisering i form 
av det kontinuerliga återskapandet och utökandet av gemensamma 
förpackningssystem som påverkar interaktionen för flera aktiviteter. Dessa 
aktiviteter karakteriseras av politisering eftersom förändringen av dem kräver 
omfattande förhandlingar, baserade på maktpositioner inom branschen.  
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Figur 10.1. Politiseringsprocesser.  

Först beskrivs processen från en gränsöverskridande situation mot en 
spänningsfylld situation (1 i figur 10.1). Denna process kan beskrivas med 
begreppen stabilisering och institutionsbyggande. Processen karakteriseras av 
förhandlingar som lägger ramarna för praktiker och därmed skapar stabilitet. 
Exempel på förhandlingar som innebär politisering är de nämnda 
emballagesystemen i bryggeribranschen. Dessa system bygger på omfattande 
avtal mellan branschens företag, deras kunder och leverantörer som är delägare 
i bolagen. System och andra beroenden stabiliserar interaktionen. Detta är i 
linje med Leblebici et al (1991) som menar att konventioner och avtal kan 
påverka den institutionella förändringen. Eftersom interaktionen styrs i en viss 
inriktning förhindrar det andra sätt att interagera och skapar beroenden. 
Politisering skapar alltså, eller återskapar, komplexa beroenden som styr den 
institutionella förändringen (Zucker 1988). Emballagesystemet förhindrar 
förändring i en viss riktning (mer omfattande avvikelser i 
emballageutformningen är inte möjliga om emballagen ska gå i retur).  

Politiseringen från den gränsöverskridande situationen leder även till ett 
institutionsbyggande, genom skapandet av komplexa nätverk. Strävan efter att 
bygga upp olika helt nya samarbeten med andra aktörer än tidigare kan så 
småningom institutionaliseras. Utvecklingen av ett stabiliserande samarbete 
inom Ostfrämjandet är ett exempel på detta. Politiseringsprocesser kan även 
utvecklas kring försök att utveckla nya standarder. Utvecklingen av Functional 
Foods skulle kunna ses som exempel på detta (se figur 9.1). Det är en aktivitet 
som genomgår gränsöverskridande när diskussionen om standarder börjar nå 
resultat. Detta ligger nära andra avsiktliga försök att utveckla normer som ska 
styra interaktionen. Om sådana normer etableras kan de bidra till att 
verksamheten självregleras, det vill säga att det inte krävs formella regler för att 
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koordinera aktiviteterna. Detta illustreras av det gemensamma 
åtgärdsprogrammet för marknadsföring klass I öl. Det är huvudsakligen 
dominerande företag eller grupperingar som bildas i form av koalitioner eller 
nätverk som driver utvecklingen mot politisering. Den makt de kan mobilisera 
gör detta möjligt. Politisering stabiliserar branschens utveckling, vilket 
reducerar utrymmet för företag att genom experimentering utveckla nya 
lösningar och därigenom skapa nya konkurrensfördelar. Diskussionerna om 
politisering påminner om Garud, Jain och Kumaraswamys (2002) studie av Sun 
Microsystems och Java, där de menar att coopetitiva inslag, det vill säga 
samtidig konkurrens och samarbete, i institutionsbyggandet innebär både 
politisering och instabilitet. Processen politisering kan alltså vara problematisk 
även om det finns maktrelationer att luta sig mot. 

Den andra typen av politisering återfinns i utvecklingen från en 
evolutionär situation mot en spänningsfylld situation (2 i figur 10.1). Processen 
påminner om Olivers (1991) reaktiva strategi kompromiss inför institutionellt 
inflytande. I den typ av resonemang om institutionell förändring som förs här 
är strategin kompromiss en lämplig beskrivning då den tillåter det 
konflikterande och inte enbart det för-givet-tagna och lyfter fram”en politisk 
process”.

Exemplifiering blir problematisk då det inte sker några entydiga sådana 
politiseringsprocesser i branscherna. Processen skulle kunna innebära att 
medlemmarna i en bransch eller en gruppering inom en bransch bestämmer sig 
för att trotsa en allmän omvärldsförändring. Branscher inkorporerar ofta mer 
generella standarder eller idéer från andra branscher och länder, exempelvis vad 
gäller kvalitetsutveckling, managementmodeller med mera. När dessa 
standarder behöver ändras för att passa den aktuella branschen kan det antas 
att dessa idéer genomgår en serie kompromisser och modifieringar som driver 
mot en politiserande situation. Processen har stora likheter med stabilisering 
genom institutionsbyggande, men utgår inte från riktigt lika turbulenta 
upplevelser av omgivningen. Distributionen till dagligvaruhandeln i 
bryggeribranschen är dock en process som ligger relativt nära i den sista fasen. 
Genom en anpassning till category management tänkandet och en del andra 
förändringar utvecklades mer av konflikterande strukturer för interaktion. Om 
branschen genom olika avtal sökte standardisera relationen till 
dagligvaruhandeln skulle det innebära politisering. Emellertid har det varit 
förhållandevis lite av detta. 

För det tredje kan politisering utgå från den bevarande situationen (3 i 
figur 10.1). Detta sker i flera fall i de båda branscherna, exempelvis i 
produktutvecklingen av cider i bryggeribranschen och i primärproduktionen 
och distributionen av färska produkter i mejeribranschen. Politiseringen 
innebär då en ökad medvetenhet om olika alternativ. En process som går från 
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den bevarande situationen mot politisering medför därför avinstitutionalisering 
(i form av ett försvagande av en praktiks status som för-givet-tagen). 
Avinstitutionaliseringen inleds genom en ett strategiskt agerande relativt 
institutioner vilket destabiliserar det sociala sammanhanget (Zucker 1988). 

Politisering från den bevarande situationen innebär alltså en försvagning 
av en institution eller ett interaktionsmönster i så måtto att den/det 
medvetandegörs. Politisering innebär dock även att nya idéer om aktiviteten 
ifrågasätts. Tidigare interaktionsmönster bevaras därför, vilket är ett 
kännetecken på den spänningsfyllda situationen. Detta är exempelvis fallet i 
försäljningen av färska mejeriprodukter. Orsaken till stabiliteten i interaktionen 
är förekomsten av olika beroenden och maktpositioner som gör att gamla 
interaktionsmönster går segrande ur politiseringsprocessen även om 
spänningarna finns kvar.  

Experimentering
Rörelserna till och från den gränsöverskridande situationen innebär 

framför allt mer eller mindre av experimentering141 och därmed även av 
osäkerhetsskapande. Experimentering innebär nya lösningar och nya 
interaktionsmönster som utmanar existerande och etablerade praktiker. Tre 
olika processer mot mer experimentering kan diskuteras, se figur 10.2.  
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trotsas, avståndstagande, 
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Figur 10.2. Experimenteringsprocesser. 

141 Inom evolutionär ekonomisk teori talas ibland om omvandling som en process av trial 
and error eller experimentering. Exempelvis presenterar Loasby (1999) en bild av en 
experimentell ekonomi där trial and error utgör grunden för omvandlingsprocesser. 
Institutioner spelar en roll genom att begränsa variationen och reducera osäkerhet. 
Resonemanget i denna studie antar att experimentering är en av flera processer som 
karakteriserar omvandling, vilket ger experimentering en något annorlunda betydelse.  
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För det första kan experimentering utgå från den spänningsfyllda 
situationen (1 i figur 10.2). Då innebär experimentering framför allt att 
strävanden efter att bryta upp befintliga trögheter, till exempel i form av olika 
beroenden, växer sig allt starkare. I de tidigare analyskapitlen har denna process 
illustrerats i form av entreprenöriella och experimenterande handlingar som i 
stor utsträckning initieras av mindre företag eller nya företag. Denna process 
sker i konflikterande strukturer, vilket innebär att en interaktion inte tas för 
given. Stödet för det gamla interaktionsmönstret luckras upp allt mer under 
processens gång. Den experimentering som skett i bryggeribranschen utifrån 
den spänningsfyllda situationen har framför allt lett till att existerande system 
och de institutioner som omgärdar dem modifierats, vilket möjliggör 
utvecklingen från den spänningsfyllda situationen till den gränsöverskridande 
situationen (se föregående avsnitt om den spänningsfyllda situationen).  

För det andra kan experimentering uppträda i evolutionära situationer (2 i 
figur 10.2). I dessa fall har ett mönsterbrytande redan inletts. Förändringar i 
interaktionen visar sig kräva fortsatta förändringar eller vara mer komplicerade 
än vad som tidigare antagits. Förändringarna trappas upp så mycket att de inte 
längre kan genomföras inom ramen för tidigare logiker. I båda branscherna 
återfinns exempel på förändringar av denna typ. Ostförsäljningen karakteriseras 
inledningsvis av en evolutionär situation som går över mot gränsöverskridande. 
Det samma gäller för distributionen till restauranger i bryggeribranschen. 
Framför allt ostförsäljningen är ett uttryck för experimentering som en följd av 
ett mönsterbrytande, vilket leder till en form av interaktionsspiral. Företagens 
strategier innebär att de förlitar sig på samma strukturella stöd, men resultatet 
blir utveckling av inkompatibla produkter, processer och marknadsstrukturer. I 
kapitel 9 beskrevs hur anpassningen till generella institutionella logiker drev på 
utvecklingen, vilket ledde till ökad osäkerhet och ett fortsatt experimenterande. 
I en mönsterbrytande situation där företag hittar varierande förebilder för att 
nå olika positioner blir lösningarna ofta olika och konflikterande, vilket Powell 
(1991) menar kan leda till institutionell förändring. Exemplet ovan visar att 
detta kan gälla även när företagen har likartade förebilder för sin interaktion. 

Vidare kan experimentering uppkomma från bevarande situationer (3 i 
figur 10.2) och karakteriseras av en önskan att trotsa etablerade institutioner. 
Strategier som innebär ett medvetet mönsterbrytande i situationer med 
omfattande beroenden är uttryck för ”kreativ förstörelse av institutioner” (jfr 
Beckert 1999; DiMaggio 1988) så till vida att det finns en önskan om att 
överskrida etablerade gränser, vilka ges av den rådande situationen. Till skillnad 
från experimentering från den spänningsfyllda situationen handlar detta mer 
om att ifrågasätta det för-givet-tagna än att söka överkomma problematiska 
beroenden. Denna experimenteringsprocess var vanligt förekommande i 
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mejeribranschen, exempelvis för försäljning och distribution av 
specialprodukter, men återfinns även i bryggeribranschen.  

I mejeribranschen föregicks i de flesta fall inte förändringen av någon 
avsiktlig förstörelse av institutioner, det vill säga den medvetna strategin att 
bryta mot det för-givet-tagna. Istället var det framför allt politikernas och 
myndigheternas åtgärder i form av avregleringen som både medvetet och 
omedvetet bidrog till detta. Företagen ”tvingades” bryta mot vissa institutioner 
och institutionaliserade interaktionsmönster, men hamnade inte i en 
konfliktfylld situation utan i gränsöverskridande, eftersom det strukturella 
beroendet inte var tillräckligt starkt för att tidigare interaktionsmönster skulle 
bibehållas. Omvälvande händelser kan alltså leda till experimentering och 
därmed avinstitutionalisering från en bevarande situation. Detta förstärks av 
aktörernas upplevelse av osäkerhet i den nya situationen, där de tar till olika 
typer av åtgärder för att förbättra sina möjligheter på marknaden. Strävan efter 
legitimitet genom ett agerande som överensstämmer med marknadsprinciper, 
leder till ytterligare experimentering. Aktörerna söker distansera sig från det 
förflutna för att på så vis skapa legitimitet, vilket temporärt innebär 
handlingsfrihet. I bryggeribranschen återfinns denna process till exempel i 
distributionen till restauranger.  

Rörelsen från en bevarande situation mot en gränsöverskridande situation 
har endast i liten utsträckning beskrivits i institutionell teori. När detta 
behandlats i forskningen har det antingen kopplats till institutionellt 
entreprenörskap (se Beckert 1999 om möjligheterna till att avsiktligt förstöra 
etablerade institutioner) eller om moden (se t.ex. Røvik 1996). Moden beskrivs 
som processer där organisationer genom imitation och differentiering skapar 
förändring eller stabilitet. I denna studie utgörs rörelsen från den bevarande till 
den gränsöverskridande situationen av ett förändrat interaktionsmönster, vilket 
är möjligt eftersom vissa för-givet-tagna förutsättningar tagits bort. Politiskt 
initierade förändringar i en bevarande situation kan innebära ett behov av 
experimentering som leder till att interaktionsmönstren förändras. Företag och 
andra aktörer inom en bransch kan samtidigt, om än inte gemensamt, sträva 
efter en ny profil, vilket stämmer överens med teorier om moden.  

Anpassning 
Rörelser mot den evolutionära situationen har det gemensamt att 

anpassningen till strukturer och villkor ökar (se figur 10.4). Detta tar sig uttryck i 
en upplevelse av att det finns en oundviklig trend i omgivningen vilken man 
måste anpassa sig till. Även om den evolutionära situationen innebär 
mönsterbrytande är det ett mönsterbrytande som uppfattas som det enda 
möjliga och som inte ger samma typ av osäkerhet som experimenteringen.  
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Figur 10.3. Anpassningsprocesser. 

I de empiriska fallen saknas uttryckliga exempel på den första 
anpassningsprocessen, anpassning från en spänningsfylld situation (1 i figur 
10.3). En dylik process torde följa av en förändring som löser upp de 
konflikterande strukturerna och några av de relaterade beroendena. En sådan 
upplösning reducerar spänningarna till förmån för en lösning som innebär 
anpassning till en omvärldsförändring som upplevs som mycket viktig och som 
löser upp de beroenden som råder i den spänningsfyllda situationen.  

Det experimentella inslaget minskar vid rörelser från den 
gränsöverskridande situationen mot den evolutionära, den andra formen av 
anpassningsprocesser (2 i figur 10.3). Vid en rörelse mot anpassning sker 
fortsatt förändring, men den upplevs som mer logisk, självklar och 
sammanhållen. Produktutvecklingen av ost och specialprodukter i 
mejeribranschen samt försäljningen av läsk och stilldrinks i bryggeribranschen 
genomgår i den tredje fasen en sådan utveckling. Efter en period av tvetydighet 
stabiliseras de stödjande strukturerna och det fortsatta mönsterbrytande skapar 
mindre oro. De tidigare konflikterande strukturerna har övergått till att vara 
ömsesidigt förstärkande.  

Den tredje processen, rörelsen från en bevarande situation till en 
evolutionär situation (3 i figur 10.3) rör sig om en anpassning till vad som 
uppfattas som oundvikligt. Det finns sådana exempel i de empiriska fallen, 
bland annat den första fasen av ostförsäljningen och produktutveckling av 
färska produkter i mejeribranschen och produktionsaktiviteter i 
bryggeribranschen. Interaktionen förändras, men inte dramatiskt. Anpassning 
innebär bland annat att företagsföreträdare söker knyta an till framtiden för att 
uppnå legitimitet och stabilisera sin egen situation genom att vara förutseende. 
Orientering mot framtiden kan skapa ett tryck mot förändring och verka 
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mönsterbrytande då det innebär ett accepterande av förutsedda framtida 
strukturer och villkor som ännu inte finns. Denna anpassningsprocess är ett 
resultat av den ofta fokuserade spridningen av institutioner och önskan att 
framstå som legitim i omvärldens ögon. När det för-givet-tagna dessutom 
ifrågasätts genom ny lagstiftning och förändrade politiska diskurser drivs 
anpassning också av en önskan om avgränsning, distansering, från tidigare 
praktiker. Under 1990-talet är konkurrensorienteringen central och företagen 
strävar efter att distansera sig från samarbete, inte minst i mejeribranschen. De 
aktiviteter som fortfarande innehåller mycket samarbetsinslag kräver därför 
mer motivering vilket blir tydligt i företagsrepresentanternas berättelser. 
Genom att anamma det nya, marknadstänkande, vinns legitimitet hos olika 
intressenter.  

Det kanske mest tydliga och självklara exemplet på framtidsorienteringen 
och anpassningen är det utrymme utvecklingen mot större konkurrenter, 
kunder och leverantörer ges. Om aktörerna förutser fusioner bland sina 
konkurrenter blir det naturligt för dem att själva försöka växa eftersom det är 
en etablerad uppfattning både inom de specifika branscherna och inom 
näringslivet i stort att storlek ska mötas med storlek. Detta utgör en allmänt 
accepterad uppfattningen om att det finns ett behov av att växa. Uppfattningen 
är så förankrad att förändringarna sker i vågor, nästan med automatik, genom 
ett institutionellt inflytande som verkar både globalt och lokalt i enlighet med 
vad Thornton (1995) hävdar. Denna anpassningsprocess är den som mest av 
allt påminner om teoretiska diskussioner om spridning av institutionellt 
inflytande och vad detta inflytande betyder för förändring.  

Anpassning från den bevarande situationen medför både acceptans av 
generellt institutionellt inflytande och ett visst mått av avinstitutionalisering. 
Avinstitutionaliseringen sker genom mönsterbrytande och en förändring av 
rådande interaktionsmönster. Anpassning innebär då ett möte mellan 
branschspecifika institutionella logiker och generella institutionaliserade idéer 
vilka sammanlänkas i nya institutionella logiker.  

Institutionalisering 
Rörelser mot den bevarande situationen, oavsett från vilka andra 

situationer rörelsen sker, innebär en institutionalisering, en förstärkning av tidigare 
institutioner eller habitualisering och sedimentering av nya institutioner (jfr 
Zucker & Tolbert 1999). En interaktion som upprepas behöver inte alltid 
institutionaliseras och likaså blir inte alla interaktionsmönster och idéer som vid 
en tidpunkt får stort inflytande nödvändigtvis institutionaliserade. Upprepning 
och rutinisering är dock karakteristiskt för institutionalisering, det vill säga 
processen mot ett institutionaliserat tillstånd. Institutionalisering innebär ökad 
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inbäddning, ökad strukturering och ökad rutinisering vilket gör att 
interaktionsmönster blir allt mer för-givet-tagna (se Zucker 1988). Processerna 
pågår ständigt i alla situationer eftersom en strävan mot stabilisering alltid finns, 
och denna innebär ofta rutinisering. Detta kommer bland annat till uttryck i att 
tidigare interaktionsmönster återkommer för olika aktiviteter i mejeribranschen, 
såsom samarbetsorienteringen för en rad aktiviteter. 

           1.  

2.    

           3.  Institutionalisering
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Figur 10.4. Institutionaliseringsprocesser.  

Institutionalisering utifrån spänningsfyllda situationer, den första varianten 
av institutionalisering (1 i 10.4), sker bland annat när standarder vinner allt 
större spridning och acceptans och när självreglerande system utvecklas till 
accepterade och självklara normer. Även politiskt initierade, framförhandlade 
eller genom maktspråk framtvingade interaktionsmönster kan 
institutionaliseras. I mejeribranschen sker vissa mindre förändringar i 
primärproduktionen samtidigt som regelsystemen är under förändring efter 
avregleringen och EU-inträdet.  

I mejeribranschen återfinns även institutionella element från den reglerade 
tiden där priser med mera var tydliga resultat av förhandlingar med staten. 
Dessa interaktionsmönster gav över tiden upphov till institutionalisering av 
vissa praktiker. Det rör sig då om de spelregler som utvecklas baserade på 
tidigare förhandlingar. Inom mejeribranschen är avståndstagandet mot 
priskonkurrens mer förankrat, och samtidigt avsevärt mindre utmanat, än i 
bryggeribranschen. Genom förhandlingssystemet fanns inget direkt behov av 
priskonkurrens, och därigenom har normen att priskonkurrens bör undvikas, 
som också återfinns i andra branscher, fått ett särskilt starkt fäste.  

Från den gränsöverskridande situationen sker också institutionalisering (2 i 
figur 10.4). Denna stabiliserande process sker för försäljningen av vin och cider 
i bryggeribranschen och i mejeribranschen är produktutvecklingen av ost på 
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väg i en liknande riktning. Detsamma gäller för ett antal aktiviteter som dock 
fortsätter att vara mönsterbrytande. Institutionalisering innebär alltid 
rutinisering, men detta är speciellt påtagligt vid institutionalisering från en 
spänningsfylld situation, eftersom behovet av stabilitet då är stort. I den 
gränsöverskridande situationen råder omfattande förändring och tvetydighet, 
medan det i den spänningsfyllda situationen återfinns många rutiner kopplade 
till interaktionsmönstren. Likaså är den mönsterbrytande interaktionen i 
anpassning mer stabil än i den gränsöverskridande situationen. Ibland är det 
nya rutiner som skapas, men det kan också vara gamla rutiner som 
”återuppstår”. Försäljningen av vin är alltså en ny aktivitet, men den integreras 
med leveranserna till restauranger och Systembolag och stabiliseras över tiden; 
centrala aktörer utkristalliseras bland de många som inledningsvis söker 
konkurrera. En stabilisering sker i relationen mellan kunder och leverantörer 
även om restaurangkunderna inledningsvis inte upptäcker bryggerierna och ser 
dem som nya leverantörer.

Institutionalisering från anpassning (3 i figur 10.4), slutligen, är i många fall 
en vanligt förekommande företeelse. Varje anpassningsprocess som sker utifrån 
en bevarande situation är ett led i stabiliseringssträvanden som därför ofta följs 
av institutionalisering. I de empiriska fallen representeras processen tydligast 
försäljning och distribution av mjölkpulver samt produktutveckling av öl. 
Internationaliseringen och EU-medlemskapet innebär exempelvis att fler 
sorters öl blir tillåtna vilket leder till ett kortvarigt mönsterbrott när antalet 
ölsorter ökar, men som snabbt förbyts i institutionalisering. De flesta företag 
antar härvid likartade strategier. Detsamma sker vid de ökade satsningarna på 
lågprisöl. Institutionalisering utifrån en evolutionär situation sker som en följd 
av imitativt beteende vilket även har beskrivits av Oliver (1991) i hennes 
sammanställning av hur organisationer svarar på institutionellt inflytande.  

Branschinteraktion och institutionell förändring 
Så här långt har förändringen av interaktionen och den institutionella 

förändringen i de båda branscherna länkats samman genom beskrivningen av 
processerna politisering, experimentering, anpassning och institutionalisering. 
Kombinationen av dessa processer och beskrivningen av olika typsituationer i 
kapitel 9 kan användas för att förstå hur olika aktiviteter förändras över tiden. 
Beroende på situation och på aktörernas agerande vidtar olika processer. I detta 
avsnitt diskuteras varför vissa förändringstryck och ageranden i en viss 
typsituation leder till en process snarare än en annan. Därefter jämförs kort 
beskrivningarna av institutionella förändringsprocesser med annan forskning 
om institutionell förändring.  
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Rörelser mellan typsituationer– inbäddning och legitimitetstryck 
Förändring av interaktionsmönster i branscher kan orsakas av olika 

förändringstryck. Det kan röra sig om företagens strategiska agerande inom 
branschen och det kan röra sig om olika typer av omvärldsförändringar. 
Politiska åtgärder som direkt riktar sig mot en viss bransch är ett sådant 
exempel, men det kan även röra sig om teknologiska, legala eller 
värderingsmässiga förändringar i relaterade branscher eller i näringslivet i stort. 
I denna framställning är dock politiska åtgärder centrala. Avreglering avser 
exempelvis vanligen en specifik bransch medan EU-integration och olika 
marknadsintegrerande åtgärder berör flera branscher.  

Likartade orsaker till förändring har också tidigare beskrivits. Oliver (1992) 
diskuterade i en teoretisk studie faktorer som var troliga att inleda 
avinstitutionalisering i form av politiska, funktionella och sociala tryck. 
Dessutom, poängterar Oliver, kan samma faktorer i andra sammanhang verka 
stabiliserande och gynna institutionalisering. Detta illustreras i denna studie av 
de olika processerna och de typsituationer med tryck och trögheter som 
balanserar varandra. Trycken driver mot avinstitutionalisering, medan 
trögheterna stabiliserar och förhindrar avinstitutionalisering. 

Hur omvärldstrycket eller agerandet inom branschen hanteras beror på 
den typsituation som karakteriserar en aktivitet. Det finns olika stöd för 
interaktionen i olika strukturer, och frågan är vilka strukturer som påverkas av 
förändringstrycket och hur. Nästan alla aktiviteter i de båda studerade 
branscherna berörs till exempel av avreglering och EU-integration, och av en 
ökad marknadsanpassning, men interaktionen förändras i varierande 
utsträckning beroende på situation. När en aktivitet förflyttats från en situation 
till en annan gäller nya förutsättningar. Ett fortsatt förändringstryck till följd av 
omvärldsförändringar eller företagens strategiska agerande kan då driva 
förändringen i en helt ny riktning. Aktiviteten kan som ett resultat återigen 
förflyttas till en helt annan situation med återigen nya förutsättningar för 
interaktion. På detta sätt rör sig aktiviteterna mellan olika typsituationer över 
tiden. Sådana rörelser illustrerades tidigare i figurerna 9.1 – 9.4.  

Beroenden på situation uppstår alltså fortsatta rörelser, som leder till en 
växling mellan destabilisering och stabilisering och så vidare. I figur 10.5 
särskiljs destabiliserande rörelser (till vänster) från stabiliserande rörelser (till 
höger), och vad det är som framför allt leder till en viss process diskuteras i det 
följande. De destabiliserande rörelserna belyses bäst utifrån existerande 
beroenden och institutionella förhållanden och deras möte med omvärldstryck. 
De stabiliserande rörelserna däremot innehåller ett större mått av aktiva val hos 
flera aktörer, som svar på förändringar efter ett omvärldstryck.  
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I växlingen mellan typsituationer över tiden kan särskilt den 
gränsöverskridande och den bevarande situationen samt de tillhörande 
processerna experimentering och institutionalisering diskuteras. Såväl stabilitet 
som föränderlighet kan ses som önskvärda tillstånd, varför motpolerna 
gränsöverskridande och bevarande kan ses som ”ideala” eller arketypiska 
situationer. En avsikt bakom politiskt initierad förändring i branscher är att 
skapa dynamik, bland annat i betydelsen innovationer, förnyelse och mångfald 
(se titel på och innehåll i proposition 1999/2000:140). Andra avsikter är en 
effektiv konkurrens, allokeringseffekter och konsumentmål. Politiska åtgärder 
som sätts in avser vanligtvis branscher med en stabil, institutionaliserad miljö, 
det vill säga en bevarande situation. Det kan även tänkas att åtgärder sätts in för 
att lösa upp trögheter i en spänningsfylld situation. Den önskade situation som 
avses med en retorik om förnyelse och mångfald kan rimligtvis liknas vid 
experimenterande processer. Likaså kan företag initiera experimenterande 
processer för att förbättra sin situation. Resonemanget utgår dock främst från 
politiskt initierade åtgärder för att skapa dynamik. 

Motpolen till den bevarande situationen, resultatet av de experimenterande 
processerna, är den gränsöverskridande situationen. Den gränsöverskridande 
situationen innebär osäkerhet, föränderlig interaktion samt oklarhet om hur 
man ska interagera. Det som dock samtidigt karakteriserar situationen och 
experimenteringsprocesserna, är att just experimentering i vid bemärkelse är 
rätt sätt att interagera. Experimentering som process är legitim enligt generella 
institutionaliserade idéer som betonar konkurrens. Däremot leder omfattande 
experimentering till ett legitimitetstryck (illustrerat i figur 10.5) eftersom 
experimentering innebär att normerna för interaktion ifrågasätts.  
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I det fortsatta diskuteras destabiliserande och stabiliserande rörelser 
huvudsakligen utifrån dessa situationer. Diskussionen belyser vilka krafter som 
i olika situationer leder till experimentering samt institutionalisering, och vilka 
som leder till andra processer.  

Destabiliserande rörelser
Karakteristiskt för den bevarande situationen är som nämnts stabila 

interaktionsmönster. Interaktionen har ett ömsesidigt förstärkande strukturellt 
stöd och det råder säkerhet om hur man bör interagera och så vidare. 
Inbäddning är ett begrepp som är väl ägnat att beskriva den sammantagna 
karakteriseringen av en bevarande typsituation. Inbäddning i den bevarande 
situationen kombinerar strukturell och social inbäddning i nätverk och olika 
beroenden, med inbäddning i form av lång varaktighet och stabilitet i 
interaktionen samt i en stabil institutionell omgivning. Inbäddningen i den 
institutionella omgivningen avser olika specifika och generella 
institutionaliserade idéer, normer och branschrecept.  

Det har sagts att institutionalisering gynnas av inbäddning. Graden av 
institutionalisering ökar enligt Zucker (1988) om praktiken är a) långvarig, b) 
spridd mellan många organisationer c) uttryckligt kodifierad i rutiner och 
liknande samt d) inbäddad i ett nätverk med ömsesidiga beroenden. Denna 
beskrivning passar väl in på aktiviteter i den bevarande situationen, särskilt i 
mogna branscher. Inbäddning kan även innebära trögheter mot förändring och 
destabilisering, till exempel vid politiskt initierade åtgärder. I de följande fem 
korta avsnitten beskrivs sådana trögheter.  

Överinbäddning 

Politisering, rörelsen mot en spänningsfylld situation uppkommer om 
omvärldsförändringen i en bevarande situation leder till ett tryck mot ett nytt 
sätt att interagera, exempelvis genom förändringar i den politiska diskursen 
eller i närliggande branscher, utan att interaktionen förändras. Interaktionen är 
stabil på grund av komplexa beroenden och andra strukturer som stödjer 
interaktionen, beroenden som inte förändras eller löses upp av 
omvärldsförändringen.  

Det starka stödet i strukturer som leder till trögheter kan jämföras med 
vad Uzzi (1996) iakttog i en kvantitativ studie av den amerikanska 
klädindustrin, nämligen att de positiva effekterna av inbäddning ökar ju mer 
inbäddade relationerna i ett nätverk är, till en viss gräns då överinbäddning 
uppstår. Ovan denna gräns blir effekterna negativa och företagen utvecklar en 
viss blindhet mot det som sker i den vidare omgivningen. I den här studien är 
de möjliga negativa effekterna framför allt uppkomsten av förändringsbarriärer 
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i bred betydelse, inte nödvändigtvis lägre vinster. En aktivitet som utvecklas 
från en bevarande situation mot en spänningsfylld situation, kan karakteriseras 
som överinbäddad. I litteraturen kopplas detta i sin tur ofta till förekomsten av 
minskad innovativitet och minskad kunskapsgenerering eftersom 
överinbäddningen kan skapa stängda system, liktänkande, begränsad variation i 
information och avsaknad av unika resurser som särskiljer företag (se 
exempelvis Granovetter 1973). I en situation med överinbäddning (Uzzi 1997) 
stödjer de flesta aktörerna genom sitt agerande de befintliga system och 
strukturer som hotas av omvärldstrycket. Vid överinbäddning bidrar alltså 
maktrelationer till att förstärka trögheterna. 

Överinbäddning kan tydligast kopplas till beroendestrukturer snarare än 
till den institutionella omgivningen. Kopplingen mellan interaktionens stabilitet 
och olika nätverk samt beroenden är tydligare, vilket experiment av Rooks et al 
(2000) antyder, än kopplingen mellan den generella institutionella 
omgivningens inflytande och interaktionens stabilitet. Därför innebär 
omfattande beroenden och förekomsten av överinbäddning.att interaktionen 
kan vara stabil trots politiska åtgärder.  

Institutionell inbäddning 

Den institutionella inbäddningen är av stor betydelse för att 
anpassningsprocesser uppstår i en bevarande situation. Detta sker om ett 
omvandlingstryck löser upp beroenden eller påverkar interaktionen på ett sätt 
som inte alls berör eller hotar existerande beroenden. Grundläggande för 
anpassning är att omvärldstrycket påverkar de situationsspecifika institutionella 
logikerna och att interaktionen förändras. Den institutionella inbäddningen 
innebär dock att starka recept i form av djupgående institutionaliserade 
föreställningar om branschen kvarstår även när interaktionen förändras. Ett 
exempel kan vara vikten av rationalisering som svar på omvärldstryck, och 
strävan efter att behålla maktbalansen relativt kunder och leverantörer. Båda 
dessa exempel kan kopplas till många olika sätt att interagera och vara en del i 
många institutionella logiker. Detta kan jämföras med Melanders (1997) 
diskussion om industrial wisdom (se kapitel 3), där vissa frågor var 
situationsbetingade, medan andra var djupt institutionaliserade. Generella, väl 
förankrade branschrecept förändras alltså i mindre utsträckning till följd av 
externa förändringstryck. När förändringstrycket innebär att nya 
institutionaliserade idéer är kompatibla med vissa djupt institutionaliserade 
branschrecept är det mindre problematiskt för företagen att de 
situationsspecifika institutionella logikerna förändras. Förekomsten av robusta 
recept för agerande i kombination med frånvaro av omfattande beroenden 
inleder därför anpassning snarare än politisering. 
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Institutionella tomrum och krockar 

Rörelsen från bevarande mot gränsöverskridande uppkommer när en 
omvärldsförändring både löser upp eventuella beroenden samt reducerar 
självklarheten hos institutionella logiker och leder till förändrad interaktion. 
Detta sker genom uppkomsten antingen av ett institutionellt tomrum eller 
genom krockar mellan olika institutioner och system. Politiska åtgärder som 
avregleringar utan vidföljande marknadsintegration, leder snarast till 
institutionella tomrum. Detta inträffar om avregleringen leder till att tidigare 
beroenden som stödjer interaktionen löses upp samt till en förändring både av 
de situationsspecifika institutionella logikerna och av de generella institutionella 
logikerna. Politiska åtgärder som leder till marknadsintegration orsakar däremot 
institutionella krockar, mellan olika normsystem och andra institutionella 
förhållanden, samtidigt som de strukturella förutsättningarna på marknaderna 
förändras. Olika författare har antagit att avinstitutionalisering kräver en stor 
omvärldsförändring om en institution är sedimenterad (Barley & Tolbert 1997: 
Greenwood & Hinings 1996; Tolbert & Zucker 1999). Avregleringar och 
marknadsintegration är exempel på sådana förändringar.  

Även experimenterande interaktion mellan företag kan leda till 
institutionella tomrum och institutionella krockar. Den osäkerhet som följer på 
experimentering kan innebära en eskalerande process där experimentering 
föder nya projekt som i sin tur föder åter nya projekt hos andra företag, och de 
olika lösningarna konkurrerar. Det finns en avsaknad av stabiliserande 
beroenden samt av entydiga logiker att följa. Aktiviteten är i gungning.  

Ibland, som i den här studien, är omfattningen av experimentering 
huvudsakligen begränsad till en eller ett fåtal aktiviteter. I andra sammanhang 
kan det röra sig om hela näringslivet som är i gungning. Den senare varianten 
är den som framför allt beskrivits i den forskning som behandlar 
transformationen av Östeuropa och andra ekonomier som genomgått 
marknadsanpassning (se t.ex. Ghemavat & Kennedy 1999; Newman 2000; 
White & Linden 2002).  

Delegitimisering och oberoende 

För att politisering ska kunna övergå i experimentering och en total 
avinstitutionalisering måste omvärldsförändringar eller strategiskt agerande leda 
till att de beroenden som hindrar förändring av interaktionen blir obsoleta. 
Detta kan kräva den nämnda radikala förändringen. Det viktiga är att något 
som löser upp cementerande beroenden inträffar, och därmed tvingar fram 
experimentering. Detta kan till exempel ske om företag, företrädesvis nya, inte 
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upplever sig berörda av vissa beroenden eller tror att beroendena går att 
utmana, eller om en politisk åtgärd löser upp sagda beroenden. 

 Om beroendena kan delegitimiseras, det vill säga inte bara förlora sin 
status som för-givet-tagna, utan starkt ifrågasättas och misskrediteras kan de 
också upplösas. En jämförelse med avinstitutionalisering såsom bestående av 
delegitimisering och/eller att något förlorar sin status som för-givet-taget 
innebär därigenom att det legitima åtskiljs från det för-givet-tagna. Di Maggio 
(1988) kopplar till exempel avinstitutionalisering till delegitimisering medan 
Oliver (1992) betonar både delegitimisering och det för-givet-tagna. Interaktion 
kan dock kvarstå, trots att det finns strukturellt stöd för andra sätt att 
interagera. Detta innebär att avinstitutionalisering kan sägas ha två delar, om 
den går från bevarande via spänningsfylld. Först förlusten av att vara för-givet-
tagen, sedan krävs i en spänningsfylld situation delegitimisering för 
”avinbädda” interaktionen. Detta gäller till viss del även om det är politiska 
beslut som ligger bakom förändringen; dessa belsut måste innehålla eller 
omgärdas av motiveringar till varför de tidigare praktikerna inte kan fortgå.  

Delegitimisering kan vara avsiktlig, men eftersom det ofta är mindre 
aktörer eller nya aktörer som vill utmana existerande beroenden kan det vara 
svårt att genomföra delegitimiseringen. Samarbete mellan olika typer av aktörer, 
som vill utmana etablerade system, kan ge dem tillräcklig styrka att 
delegitimisera de beroendeförhållanden som råder. Maktberoenden, resurser 
och handlingskapacitet tjänar som grunder för att hålla tillbaka eller främja 
radikal förändring, föreslår flera författare (se t.ex. Friedland och Alford 1991; 
Greenwood & Hinings 1996). De företag som har handlingskapacitet och 
intresse av förändring skulle därför kunna visa de mer stabilitetssträvande 
aktörerna, både konkurrenter och andra aktörer, vad de har att vinna på en 
förändring samt misskreditera de rådande strukturerna i andra intressenters 
ögon (Di Maggio 1988). Seo och Creed (2002) föreslår att i en sådan situation 
bör aktörernas knyta an till mer generella institutionaliserade idéer (collective 
action frames) som är vanliga och legitima i samhället i övrigt.  

Strukturell glidning 

Rörelsen från en evolutionär situation till en gränsöverskridande 
uppkommer om det mönsterbrytande som sker till följd av anpassningen leder 
till en strukturell glidning. Denna glidning kan avse de situationsspecifika 
institutionella logikerna i relation till generella institutionaliserade idéer, 
relationen mellan olika generella institutionaliserade idéer och mellan generella 
institutionaliserade idéer och upplevelser av och föreställningar om beroenden 
och marknadsstrukturer i förändring. I forskningen har diskrepanser mellan 
olika logiker, upplevelser och föreställningar bland annat beskrivits som 
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kognitiv dissonans. Bacharach, Bamberger och Sonnenstuhl (1997) studerar 
organisatorisk förändring efter avregleringen av den amerikanska flygindustrin 
ur ett kognitivt perspektiv, men iakttagelserna kan kopplas även till den aktuella 
studien. De konstaterar att förändringar såsom avregleringar påverkar 
organisationer i den institutionella omgivningen, vilket exempelvis tar sig 
uttryck i nedskärningar och rationaliseringar inom dessa organisationer. 
Förändringarna fortplantar sig i organisationen och leder till nya 
handlingslogiker lokalt i organisationen. Detta skapar i sin tur dissonans för 
ledningen som behövde handskas med delar av organisationen som hade 
inkompatibla logiker och mål. Andra teoretiker med kognitiva och social 
konstruktionistiska utgångspunkter har hävdat att strukturer kan förändras i 
olika takt (t.ex. Hellgren & Melin 1993). I den evolutionära situationen kan det, 
trots den odramatiska förändring som upplevs, vara så att olika strukturer och 
logiker genom förändringarna hamnar i obalans, de glider. De föreställningar 
som skapats kring interaktionen innan anpassningen överensstämmer inte 
riktigt med de föreställningar och de marknadsstrukturer med mera som blir 
resultatet av anpassningen. Denna glidning leder till att strukturerna 
konflikterar. Glidningen innebär att företagsledarna inte längre vet vad som 
gäller och inleder ett experimentellt sökande efter lösningar.  

Stabiliserande rörelser  
Nu vänds intresset istället mot de stabiliserande rörelserna, de som uppstår 

utifrån den gränsöverskridande situationen, samt vad som driver dessa olika 
rörelser. I den gränsöverskridande situationen är osäkerheten stor och 
legitimitetstryck används som begrepp för att beskriva de krafter som leder mot 
stabilisering. Experimentering innebär utveckling av nya lösningar för 
interaktion såväl som utveckling av nya produkter och processer för 
produktion, försäljning och så vidare. Den gränsöverskridande situationen 
karakteriseras därför av konkurrerande lösningar, och detta delegitimiserar och 
hotar etablerade lösningar, men försvårar även för nya lösningar att få fäste. 
Huruvida experimenteringen blir lyckosam beror på hur de olika lösningar som 
företagen utvecklar påverkar andra företag och deras lösningar. Innovativa 
lösningar måste placeras i en kontext, vilket är problematiskt. Detta har 
uppmärksammats inom flera teoriområden. Inom institutionell teori, lyfter 
Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) fram teoretisering som en viktig 
aspekt av hur nya lösningar under institutionaliseringsfasen ges legitimitet 
genom att förses med lämpliga förpackningar. Problemet med legitimitet och 
konkurrerande nya lösningar är även väl uppmärksammat i 
innovationslitteraturen och inom international business litteraturen, till exempel 
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genom dokumenterade svårigheter i kommersialiseringsfasen av ett 
innovationsprojekt (jfr t.ex. Bresman & Sölvell 1997). 

Strävan efter legitimitet, att vara marknadsanpassade, är stark i de 
studerade branscherna. Vid exempelvis avregleringar försöker företag dessutom 
undvika kritik för att inte följa de intentioner som avregleringen innebär, vilket 
förstärker inflytandet från marknadstänkandet. Skapandet av de 
branschspecifika institutionella logikerna influeras av aktörernas önskan om att 
framstå som legitima, men experimentering leder till nytt behov av legitimitet. 
Marknadstänkande som sådant delegitimeras emellertid inte av att konflikter 
mellan olika lösningar uppstår. Marknaden som idé är stark även i branscher 
där marknadstänkandet varit begränsat (jfr Blomquist 1996). Däremot måste 
situationsspecifika institutionella logiker skapas som ger förutsättningar för en 
viss stabilitet. Utan de branschspecifika inslagen är logikerna problematiska 
eftersom de saknar koppling till verksamheten och till de specifika aktiviteter, 
produkter, aktörer och marknader som interaktionen berör.  

Systembyggande och administrativa lösningar 

Politisering följer på experimentering om tidigare beroenden inte är 
upplösta och nya lösningar därmed hotar sådana system, eller vid ett försök till 
system- och eventuellt institutionsbyggande. Denna politiseringsprocess, 
snarare än institutionalisering eller anpassning, följer på experimentering när 
aktörer kan använda sin makt eller sitt inflytande för att stabilisera situationen 
trots att det finns tillängliga mallar med alternativa sätt att interagera. 

Nya lösningar kan kopplas till tidigare beroenden om dessa inte är helt 
upplösta, eller om innovationer utvecklats parallellt och först vid 
kommersialiseringen hotar de existerande beroendena. Ett exempel på system- 
och institutionsbyggandet är försök att få den egna innovationen accepterad 
som en ny standard, eller att skapa nya regler som legitimerar den egna 
lösningen. En orsak till att denna process uppstår är därför uttryckliga krav på 
konformitet med användande av maktspråk. Politiseringen belyser också tydligt 
inslagen av egenintresse och strategiskt agerande i institutionell förändring. 
Möjligheterna för mäktiga aktörer att försöka bygga in sina mål som 
institutionella regler betonas av Mezias (1990) i hans resonemang om 
institutionella entreprenörer och om de institutionella entreprenörerna är 
organisationer är det politiseringsprocessen som tydligast är relaterad till 
institutionsbyggandet. Institutionellt entreprenörskap innebär dock även en 
förstörelse av befintliga organisationer, varför en fullständig process av 
institutionellt entreprenörskap liknas vid experimentering följt av politisering 
och slutligen institutionalisering. Kopplat till branschinteraktion kan det 
institutionella entreprenörskapet sägas vara det framgångsrika brytandet av ett 
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visst sätt att interagera, etableringen av ett nytt interaktionsmönster som så 
småningom sedimenteras genom institutionaliseringsprocesser. 

De aktörer som driver politisering utifrån en gränsöverskridande situation 
kan även vara politiker, som missnöjda med kaotiska effekter av avregleringar 
eller med turbulens och oklarheter på framväxande marknader understödjer ett 
regelskapande som innebär administrativa lösningar. Det kan handla om att 
tvinga fram en gemensam standard för branschen, att öppna upp flaskhalsar 
och göra dem tillgängliga för alla, att etablera ett särskilt system för prissättning 
och så vidare. Öppnande av flaskhalsar är vanliga vid avregleringar (se Bergman 
2002), medan prissättningssystem snarast används vid konkurrensutsättning av 
offentliga verksamheter.  

Rationalisering 

Anpassning som följd på experimentering uppkommer om åtgärder skapar 
en enhetlighet, eller koherens, i strukturerna och framför allt i de institutionella 
logikerna. Tidigare djupliggande recept återupptäcks eller nytt stöd i generella 
institutionaliserade idéer bidrar till att skapa sammanhang och reducera 
osäkerheten. Processen kan beskrivas som rationalisering eftersom det handlar 
om att förena till synes oförenliga strukturella stöd och interaktionsmönster. 
Politiska åtgärder inleder därför knappast rationalisering – i en 
gränsöverskridande situation är det politisering som är den troliga vägen för 
politiska stabiliseringsinitiativ. 

I detta avseende påminner anpassningen om relativt traditionella 
beskrivningar av diffusionsprocesser och sökprocesser efter färdiga lösningar 
som ger legitimitet. Suchman (1995) menar att om ett problem uppstår och 
etablerade sätt att lösa problemet inte fungerar, så inleds ett sökande efter mer 
generella lösningar. I den gränsöverskridande situationen förskriver logiken 
experimentering, vilket leder till legitimitetsproblem. Därför vänds intresset 
mot alternativa, välbeprövade lösningar (idéer). Ökad marknadsanpassning och 
experimentering kan exempelvis åtföljas av spridning av olika 
managementtekniker och liknande som stabiliserar och likriktar utvecklingen.  

Kompatibla lösningar och institutionella tomrum 

När institutionalisering följer på experimentering sker det utifrån den 
konkurrens om lösningar som finns i den gränsöverskridande situationen och 
strävan efter legitimitet. Om lösningarna är kompatibla, det vill säga en produkt 
konkurrerar inte med andra produkter på ett sådant sätt att de motverkar 
varandras legitimitet, är institutionalisering möjlig Kompatibla lösningar kan 
utvecklas genom differentiering eller genom att en lösning anses vara den bästa 
och andra anpassas till densamma. Deephouse (1999) menar att legitimitet 
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framför allt återfinns i imitativ och konformerande interaktion, och att 
differentiering kommer av önskan att undvika konkurrens. I en situation där 
likriktningen orsakar problem är dock även differentiering legitimt eftersom det 
skapar stabilitet. 

Förekomsten av institutionella tomrum var en orsak till att 
experimenteringen uppstod, men tomrummen driver i nästa steg också mot 
stabilitet. Aldrich och Fiol (1994) beskriver hur nya branscher måste arbeta för 
att skapa legitimitet, och det samma gäller vid experimentering och 
institutionella tomrum. Över tiden kan därför det institutionella tomrum som 
karakteriserar den gränsöverskridande situationen innebära en återgång till 
tidigare rutiner och sätt att interagera eftersom dessa skapar stabilitet och 
därigenom är legitima. Detta sker om återgången tillåts uppkomma utan 
förhindrande explicita maktmedel och förhandlingar. Sådana återgångar till 
tidigare rutiner har beskrivits i flera andra sammanhang i studier av 
avregleringar (se t.ex. Bengtsson, Marell & Baldwin 1998). Detsamma beskrivs i 
studier av omfattande marknadsanpassning och förändring av samhällssystem, 
vilket tidigare nämnts. White och Linden (2002) jämför förändringarna i Polen 
och Kina, och menar att en stegvis, processuell förändring är att föredra, 
eftersom företagsledare då hinner utveckla strategier och föreställningar om 
framtiden. Om förändringen är för turbulent är det svårt att göra förutsägelser, 
och då föredrar företagsledare stabilitet. (Czaban och Whitley (2000) menar 
dock att det även på sikt kan vara så att förändringarna blir begränsade). 

Återgången tyder i denna såväl som tidigare studier på att vissa element i 
de institutionella logikerna, såsom samarbetsinriktningen, överlever 
avregleringsprocessen eller marknadsintegrationen. Här kan en koppling göras 
till Røvik (1996) som menar att olika rutiner eller de ”anställdas minnen och 
språk” kan bevara tidigare institutioner som upplevts vara obsoleta. Efter en 
förändring kan organisationen återkoppla till dessa institutioner. Återgången 
stärker de tidigare resonemangen om att den institutionella förändringen 
innebär att institutionella logiker på olika sätt integrerar gamla och nya 
praktiker, men detta sker oavsett om förändringen sker successivt eller snabbt 
och omvälvande. Omfattande politiskt initierade förändringar har alltså 
betydelse för den institutionella förändringen, men denna betydelse beror på 
åtgärden, på situation och på hur de institutionella logikerna formas. Det senare 
sker sker i ett samspel mellan aktörernas interaktion, deras strategier och de 
stödjande strukturerna.  

Inbäddning genom teoretisering 

Det som behövs för att politisering ska övergå i institutionalisering är en 
”depolitisering”, att strukturerna inbäddas i ett mer sammanhängande 
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strukturellt stöd. De maktaspekter som politiseringen ger uttryck för blir så 
etablerade att de tas för givna. Samtidigt måste alternativa sätt att interagera, de 
konflikterande strukturella stöden, försvinna. Processen påminner om den 
tidigare beskrivna rationaliseringsprocessen, men har mer aktiva inslag. 
Teoretisering i enlighet med Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) 
användning av begreppet medför att ett sätt att interagera vävs in i en 
övertygande argumentation och kopplas till institutionaliserade idéer. Detta 
innebär att interaktionen över tiden kan bli för-givet-tagen. Teoretiseringen blir 
komplicerad, eftersom denna måste vara både specifik nog att upprätthålla 
praktiken, och vid nog att inkludera olika intressen och därmed överkomma 
upplevelsen av konflikterande strukturella stöd. Denna teoretisering kan såväl 
vara ett resultat eller en del i politiska åtgärder, som ett resultat av 
branschinternt agerande.  

Inbäddning genom praktisering  

Slutligen innebär institutionalisering efter anpassning att det sker en 
temporal inbäddning, det vill säga att interaktionsmönstret praktiseras över 
tiden. Interaktionen och lösningarna upprepas och stabiliseras vilket innebär 
inbäddning (enligt Rooks et al 2002) och även institutionalisering. Mer specifika 
institutionella logiker utvecklas och stabiliseras. Detta skiljer sig från 
inbäddning genom teoretisering i att det här är interaktionsmönstren som 
stabiliseras, medan dessa redan är stabila när teoretiseringen sker. Om politiska 
åtgäder skulle användas för att skapa inbäddning genom praktisering, kan detta 
sker genom att skapa stabilitet och kontinuitet. Den retoriska överbyggnaden 
finns redan.  

Leder omfattande omvärldstryck till radikal förändring?  

I teorikapitlet diskuterades huruvida omfattande omvärldstryck, 
exempelvis i form av politiska åtgärder, leder till radikal förändring. En del 
författare har menat att radikal förändring kan orsakas av spänningar i 
strukturer eller till och med att dessa är ett krav för omfattande förändring. I 
denna studie av interaktionsmönster, snarare än organisationsstrukturer, kan 
det sägas att konflikterande strukturer karakteriserar den mest omfattande 
förändringsprocessen, experimentering, men att konflikterande strukturer inte 
nödvändigtvis leder till omfattande förändring. Greenwood och Hinings (1996) 
föreslår att radikal förändring kan ske oavsett omvärldstryck. Det viktiga är att 
det finns konkurrerande eller förändringsinriktade värderingsmönster. Detta 
stämmer inte med de beroenden som iakttagits i de studerade branscherna. 
Författarna föreslår emellertid också just att det krävs ett stöd av beroenden 
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eller maktrelationer för att förändring skulle komma till stånd, vilket 
överensstämmer med denna studies resultat.  

Studien visar också att de mer omfattande förändringarna innebär vissa 
återgångar, vilket påminner om Newmans (2000) argument att mer omfattande 
förändringar är problematiska om den institutionella omgivningen genomgår 
likartade förändringar. Detta förefaller vara fallet även för förändringar till följd 
av politiska åtgärder för att introducera mer konkurrens. Man förväntar sig ofta 
att experimentering ska ge stora, förändringar, men de kanske inte blir så stora 
som förväntat, på grund av stabilitetssträvandena samt att ett institutionellt 
tomrum uppstår. När detta sker finns gamla sätt att interagera, gamla 
föreställningar med mera som kan återkomma. Dessutom innebär 
legitimitetstrycket att det är svårt att upprätthålla omfattande förändring.  

Institutionella förändringsprocesser i branscher  
De processer, krafter och rörelser som beskrivits länkar samman 

interaktionens förändring och institutionella förändringsprocesser i branscher 
och belyser därmed stora delar av studiens syfte och problemställning. 
Institutionell förändring i branscher kopplat till branschinteraktionen beskrivs 
bäst utifrån pågående processer och deras formering av olika institutionella 
logiker över tiden, som en följd av mer allmänna institutionella förändringar i 
samhället, snarare än av en viss institution och dess livscykel. Det vill säga, 
beskrivningar av institutionell förändring som en serie på varandra följande 
processer (exempelvis preinstitutionalisering, teoretisering, reinstitutionalisering 
och avinstitutionalisering enligt Greenwood, Suddaby & Hinings 2002) är inte 
väl ägnade att beskriva branschinteraktionen. Däremot genomgår olika 
aktiviteter eller interaktionsmönster några av dessa processer vid olika tillfällen. 
Förekomsten av institutionella logiker som utgör länken mellan institutioner 
och interaktionen bidrar också till att det sällan sker någon institutionell 
livscykelprocess för interaktionsmönster i branscher eftersom de institutionella 
logikerna kan kopplas till olika institutionaliserade idéer och delvis även till 
olika praktiker.  

Jepperson (1991) gör istället en distinktion mellan institutionell utveckling 
(förändring av en existerande institutionell form) och reinstitutionalisering (en 
form ersätts av en annan). Denna distinktion passar bättre in på beskrivningen 
av utvecklingen i de båda branscher som studerats. Förändring av 
interaktionsmönster inom en bransch kan beskrivas som varierande mellan 
mindre förändring och mer omfattande förändring där ett sätt att interagera 
helt ersätts av ett annat. Orsaken står att finna i skillnaden mellan förändring av 
organisationer och populationer av organisationer å ena sidan och förändring 
av interaktionen inom en bransch å andra sidan. Branschinteraktionen återfinns 
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inom en bransch och är därmed gemensam för företagen, med variationer för 
eventuella strategiska grupper. Olika lösningar som påverkar konkurrensen kan 
därför inte vara helt inkompatibla och företagen berörs på ett annat sätt av 
detta än av organisatoriska förändringar som företag i något större utsträckning 
kan välja själva. I traditionella analyser kan organisationer förlora i legitimitet 
om de inte antar särskilda organisationsformer eller praktiker. Detsamma gäller 
vid branschinteraktion, men avvikande interaktion vad gäller konkurrens och 
samarbete handlar inte bara om legitimitet, utan om överlevnad. Kopplingen till 
konkurrenssituationen är mycket starkare och mer direkt när fokus är på 
branschinteraktion.  

De beskrivna processerna kan också jämföras med institutionell spridning 
som ett resultat av olika isomorfiska processer (DiMaggio & Powell 1991). 
Isomorfiska processer bygger på att institutioner ser ungefär lika ut i olika 
organisationer, vilket inte är kompatibelt med synen på olika kopplingar mellan 
idéer, praktiker och regler som finns i denna studie. Kombinationen av bland 
annat konflikterande eller ömsesidigt förstärkande strukturer och 
mönsterbrytande eller mönsterbekräftande interaktion påverkar hur den 
aktuella idéen eller modellen integreras för en viss aktivitet. Däremot kan 
politisering ha ett inslag av tvång, både experimentering, institutionalisering och 
anpassning kan beroende på situation liknas vid mimetisk isomorfism. Även 
det normativa inflytandet återfinns. Med fokus på branschinteraktion kan de 
isomorfiska processerna sägas utgöra beskrivningar av krafter som initierar 
institutionell förändring, men vilka typer av förändringsprocesser som 
uppkommer beror på situationen.  

Dynamik i branscher 
I kapitel 1 lyftes två oklarheter i kunskapen om branschomvandling eller 

dynamik fram. Den första rörde utvärderingen av dynamik, vilken ofta görs 
med mått som endast beskriver statisk förändring. Diskussionen landade i att 
dynamiska beskrivningar måste ta hänsyn till både stabilitet och förändring, 
utan att vara statisk. Den andra oklarheten rörde frågan om vilken typ av 
interaktion som leder till dynamik. Resultaten av denna studie kan användas för 
att diskutera både dynamiska beskrivningar och interaktionens relation till 
dynamik. Detta avsnitt inleds med en diskussion om dynamikens paradox, det 
vill säga om relationen mellan förändring och stabilitet. Därefter behandlas 
olika interaktionsmönster och deras inverkan på omvandlingen.  

Stabilitet och förändring = dynamikens paradox  
Redan i inledningskapitlet antogs att både stabilitet och förändring är 

viktigt för förståelsen av dynamik. Detta antagande har förstärkts genom 
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studien och framstår som närmast paradoxalt. En central strävan både inom 
företag och i näringslivspolitik är att skapa förutsättningar för dynamik. 
Dynamik förknippas som nämndes vanligen med mönsterbrytande (se t.ex. 
Schumpeter 1934) och därmed framför allt med experimentering (se Loasby 
1999) inom den ekonomiska teorin. Även mer sociologiskt inspirerade ansatser, 
till exempel Beckert (1999), har betonat experimenteringen. Kopplingen mellan 
dynamik och mönsterbrytande innebär följaktligen också en koppling till 
destabilisering. Medan dynamik tenderar att i ett samhällsperspektiv såväl som i 
ett företagsperspektiv ses som något positivt, är destabilisering negativt laddat. 
Denna problematik är inte bara förknippad med ordval, utan med begreppens 
koppling till utveckling i det första fallet och osäkerhet i det andra. Utveckling 
är positivt medan osäkerhet ofta upplevs som negativt eftersom den är svårt att 
hantera. Det finns ett grundläggande stabilitetsbehov i affärsverksamhet såväl 
som i samhällslivet, där osäkerhet upplevs som problematiskt.  

Stabilitet behövs för framgångsrikt mönsterbrytande 

I kapitel 7 betonades vikten av stabilitet för framgångsrikt 
mönsterbrytande. Detta står inte nödvändigtvis i konflikt med mer omfattande 
”kreativ förstörelse” som något positivt, men det är först när stabilitet i någon 
form uppstår som olika förändringar kan tillvaratas och fungera på ett 
konstruktivt sätt. Mönsterbrytande handlingar leder alltså till ett behov av nya 
institutioner och stabilitet; de olika processerna förutsätter varandra. De 
mönsterbrytande aktiviteterna eller handlingarna förknippas ofta både 
teoretiskt och praktiskt med dynamik, varför paradoxen att dynamik står för 
föränderlighet och instabilitet samtidigt som dynamiken kräver stabilitet 
uppstår. Paradoxen genomsyrar både denna studie och teoretiska samt politiska 
diskussioner om dynamik.  

Både mönsterbekräftande och mönsterbrytande handlingar behövs 
uppenbarligen i branscher och för enskilda aktiviteter. Mönsterbrytande 
interaktion kan vidare ses som en motsvarighet till entreprenöriella handlingar, 
vilka framför allt brukar beskrivas som innovativa. Entreprenöriella handlingar 
kan dock också vara reproducerande, det vill säga mönsterbekräftande. Dessa 
handlingar varierar därför på ett kontinuum (jfr Aldrich & Martinez 2001). 
March (1991) för liknande resonemang i sina diskussioner om vikten av att 
balansera ”exploration” och ”exploitation” vid lärande (se även Holmqvist 
2003). Behovet av stabilitet och förändring för att skapa dynamik är även en 
central del i industriell nätverksteori. Även om nätverksteoretikerna har olika 
syn på förändring, är de ense om att stabilitet och förändring är såväl relaterade 
till som beroende av varandra och att detta är grunden för dynamik inom 
nätverk (Axelsson & Andersson 1996; Easton 1992; Gadde & Håkansson 
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1992). Vidare har Uzzi (1997) beskrivit ”inbäddningens paradox” där säkerhet 
måste balanseras mot anpassning, och så vidare med avseende på inbäddning i 
strukturer såsom nätverk. Trots att det alltså finns många insikter om 
dynamikens paradox behandlas ofta stabilitet i andra sammanhang, som det 
statiska, medan det dynamiska blir lika med förändring.  

Behovet av stabilitet kan kontrasteras med forskning som betonar den 
ständiga föränderligheten, i form av hyperkonkurrens och andra beskrivningar 
av turbulenta miljöer. Sådana teoretiska ansatser väcker frågan om det går att 
överkomma konflikten mellan stabilitet och förändring. Dessa teorier 
föreskriver ju närmast ett kontinuerligt mönsterbrytande. I ett tidigare kapitel 
konstaterades det visserligen att någon hyperkonkurrens (D’Aveni 1994) inte 
karakteriserar någon aktivitet i de båda branscherna. Med utgångspunkt i 
förekomsten av branschspecifika institutionella logiker som skapar stabilitet 
kan det dock antas att sådana logiker behöver dock inte stå i ett 
motsatsförhållande till hyperkonkurrens eller så kallade ”high velocity 
markets”. Även i sådana branscher och på sådana marknader finns det 
institutionella logiker som stödjer lämpliga interaktionssätt, menar Bogner och 
Barr (2000). Vad som utgör konflikterande strukturer och omfattande 
förändringar i konkurrens samt samarbete, det vill säga en gränsöverskridande 
situation, är som poängterats relativt och kontextberoende, men oavsett 
kontext kvarstår paradoxen. Analysen visar att det är svårt att gå från 
omfattande stabilitet och institutionaliserade strukturer till en 
gränsöverskridande situation, men även om en stabilisering sker så är det en 
stabilisering till en mer föränderlig miljö som uppkommer. De båda 
branscherna i den här studien karakteriseras båda av ökad föränderlighet i form 
av ökat omvärldsberoende och beroende av utvecklingsaktiviteter. Successivt 
kan företag vänja sig vid mer turbulenta miljöer, men legitimitetstrycken och 
inbäddningen återfinns i alla miljöer om än i olika form. 

Experimentering och mönsterbrytande skapar legitimitetsproblem 

Det har konstaterats att experimentering och omfattande mönsterbrytande 
skapar legitimitetsproblem samtidigt som experimenteringen är legitim i sig. 
Detta är en central aspekt av paradoxen. Av de typsituationer som 
identifierades i analysen visade det sig att den gränsöverskridande situationen 
innehåller mest förändringstryck medan den spänningsfyllda situationen 
innehåller många synliggjorda trögheter. Förutsättningarna för dynamik i form 
av mångfald och förnyelse torde vara störst i den gränsöverskridande 
situationen, men i den gränsöverskridande situationen understödjer politiska 
åtgärder olika stabiliseringsprocesser, exempelvis genom lagstiftning eller 
genom att gynna standardisering. Behovet av stabilitet för att kunna agera och 
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kravet på legitimitet resulterar ofta i utveckling av gemensamma standarder och 
liknande vilket snarast medför en politiserande process. Kontrollmekanismer 
byggs in som legitima för olika aktiviteter, vilket begränsar experimenteringen 
och därmed dynamiken samtidigt som det blir möjligt att utvärdera de 
alternativa produkterna. Detta kan relateras till den forskning om motstridiga 
institutionella påbud som visat att omgivningen belönar stabilitetssträvande 
organisationer (D’Aunno, Sutton & Price 1991). Inom institutionell teori 
uppmärksammar Garud, Jain och Kumaraswamy (2002) samma problematik i 
utvecklingen av standarder inom databranschen, men uttrycker istället 
paradoxen som att standarder både begränsar och möjliggör. Exempel inom 
entreprenörskapsforskningen är Aldrich och Fiol (1994) som visar att nya 
branscher som står för innovativitet också kräver stabilitet och inte vinner 
legitimitet förrän de institutionaliserats. Utan legitimitet är innovationerna inget 
värda, de är inte pålitliga. Detta resonemang belyses exempelvis i diskussionen 
av utvecklingen av Functional Foods. Deephouse (1999) menar att det är en 
balans mellan konformitet för att vara legitima, och differentiering för att 
minska konkurrensen, som är det bästa för företags framgång.  

Mönsterbrytande utgörs inte bara av experimentering utan även av 
anpassning. Anpassning är emellertid en mindre tydlig form av 
mönsterbrytande och innebär därför mer stabilitet. Den dynamik i form av 
mönsterbrytande som anpassning innebär väcker därmed mindre krav på 
stabiliserande åtgärder. Samtidigt utgör exemplen i studien på anpassning 
framför allt en anpassning till vad som gäller internationellt eller i andra 
branscher. Över tiden riskerar detta att leda till en likriktning som inte bidrar till 
dynamik om dynamik innebär introduktion av något kvalitativt nytt, av 
förnyelse och mångfald.  

Mönsterbekräftande skapar utvecklingsproblem 

Även mönsterbekräftandet skapar problem, utvecklingsproblem, men det 
leder sällan till samma förändringstryck som vid mönsterbrytande. Här är det 
bristen på mönsterbrytande som ifrågasätts, vanligen från politiskt håll. 
Möjligheten till mönsterbrytande är speciellt problematisk i situationer med ett 
omfattande och komplext beroende mellan aktiviteter vilket stämmer överens 
med antaganden gjorda av Zucker (1988) i en diskussion om institutionell 
förändring och av Stein (1993) i en studie av agentskap i strategiformering. 
Dessa trögheter mot förändring har i denna studie, med hänvisning till den 
ekonomiska teorin, beskrivits som förändringsbarriärer med avseende på sättet 
att interagera.  

Stabiliteten i mönsterbekräftande problematiseras sällan, men det gör 
däremot den konformitet som uppstår. Konformiteten underlättar för 
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jämförelse och utvärdering av olika företag, men bidrar inte till förnyelse eller 
mångfald. Om hela branschen ses som ett nätverk (Mattsson & Hultén 1994), 
innebär det att en förändring eller ett omvandlingstryck kan föras vidare och 
påverka alla aktörer. Branscher med omfattande beroenden måste ses som hårt 
kopplade eller hårt strukturerade. En förändring av eller inom en relation i ett 
nätverk förväntas leda till förändringar inom andra delar av nätverket (Easton 
& Lundgren 1992; Håkansson et al 1993) och således även kunna inverka på 
interaktionen. Hur institutionella förändringar förs vidare, liksom hur 
innovationskraften utvecklas och vilka möjligheter som finns att influeras av 
nya lösningar och institutioner, beror på graden av strukturering i nätverket. 
För ett hårt strukturerat nätverk, det vill säga ett nätverk med omfattande 
beroenden, finns endast ett litet utrymme för aktiviteter som orsakar variation 
(Lundgren & Nordenlöw 1994).  

Även kollektiva föreställningar kan ses som förändringsbarriärer eller 
utvecklingsbarriärer genom att begränsa innovation och mångfald. I 
Abrahamson och Fombruns (1994) studie uppvisade företagsledarna 
förändringströghet och författarna menar att trögheter mot förändring uttryckt 
i form av strategisk likhet och orörlighet samt stabila innovationsmönster kan 
bero på homogenitet i makrokulturerna. Ju mer stabila makrokulturerna och de 
ingående föreställningarna är, desto mindre kommer gränser att ifrågasättas, 
nya rivaliserande idéer att prövas och desto mindre kommer strategierna att 
ändras142. Branscher tenderar också att bli mer koncentrerade över tiden. Detta 
kan i sig orsaka barriärer och mer homogena föreställningar, eftersom 
koncentration inom en bransch skapar medvetenhet om varandra och också 
beroenden mellan företag. 

I studien har det visat sig att stora och små företag spelar olika roller i att 
inleda mönsterbrytande för olika aktiviteter. De mönsterbrytande och 
experimenterande interaktionerna initierades ofta av mindre företag. Genom att 
utmana existerande system och bidra med nya idéer kan mindre företag visa 
vad som är möjligt, ge kunder och konsumenter nya produkter att efterfråga, 
och därmed bidra till utvecklingen. I den bemärkelsen är det alltså möjligt att se 
dynamik som något som mindre företag kan bidra till även om de inte själva 
fullt ut kan dra nytta av idéerna. Det visar sig nämligen att det är svårt för de 
mindre företagen att i stabila, väl institutionaliserade branscher förverkliga nya 
idéer. Stabilitetssträvanden medför att det finns ett starkt stöd i lagstiftning och 

142 Detta innebär också att i homogena kulturer kommer även antalet strategiska grupper 
att vara litet eftersom det är samma omgivning som blir ”enacted”. Detta kan, i enlighet 
med Porter (1980), innebära mindre rivalitet mellan konkurrenterna, menar Abrahamson 
och Fombrun. Rivaliteten skulle istället kunna vara större om aktörerna missuppfattar 
varandras rörelser och strategier. 
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andra strukturer för etablerade lösningar som verkar negativt på möjligheterna 
att agera entreprenöriellt inom ramen för befintliga institutioner. Samtidigt 
ifrågasätts ofta etablerade system och marknadsstrukturer och ett starkt stöd 
för småföretagande som anses skapa dynamik betonas. Detta 
motsatsförhållande är en illustration av paradoxen. De stora företagen möter å 
sin sida som nämnts ofta krav på att både agera stabiliserande och driva 
utvecklingen.  

Sammantaget innebär diskussionen att dynamik förutsätter både 
förändring och stabilitet. Det måste därför finnas en balans mellan dessa 
aspekter i omgivningen över tiden, men företeelserna polariseras trots att de 
politiska åtgärder som vidtas för att stödja dynamik som ska leda till förändring 
ofta strider mot andra politiska krav på stabilitet.  

Branschinteraktion: Både konkurrens och samarbete skapar dynamik 
Konkurrens och samarbete tillskrivs traditionellt tvetydiga roller som 

skapare av dynamik. Resonemangen i detta avsnitt kan summeras som att 
konkurrens och samarbete och framför allt olika kombinationer av dessa 
innebär olika dynamiska effekter. Mönsterbekräftande innebär en viss 
blandning av stabilitet och förändring, och mönsterbrytande interaktion 
innebär en annan blandning, vilket leder till olika former av dynamik, och 
konkurrens och samarbete driver mot både mönsterbrytande och 
mönsterbekräftande. För det första betyder detta att olika sätt att interagera har 
olika betydelse för dynamiken. För det andra är det alltså inte rimligt att 
förvänta sig att införandet av konkurrens och förbjudna samarbeten leder till 
alla tänkbara positiva dynamiska effekter samtidigt. 

Exempel på önskvärda effekter av interaktionen är rimlig prisnivå, god 
resursfördelning, innovationer och mångfald. Den rimliga prisnivån kommer 
från förekomsten av konkurrenter som bevakar varandra och av 
stordriftsfördelar som åstadkoms genom samarbete eller rationalisering. Vidare 
kan en rimlig prisnivå bara definieras om det finns jämförbarhet mellan 
produkter. När mönsterbrytande processer leder till utvecklingen av nya 
produktområden, nya marknader med mera, medför detta frågor om vad det 
innebär för konsumenter och andra intressentgrupper. Krav på kontroll 
uppstår. Ofta krävs standardisering för att underlätta en jämbördig konkurrens. 
Etablerandet av sådana standarder är i sig en förhandling som återskapar vad 
som är god konkurrens och som bygger på ett visst samarbete mellan aktörer 
(se t.ex. Genschel 1997). I sådana sammanhang byggs ofta konkurrens och 
samarbete in i komplexa beroendeförhållanden. Dynamik i form av mångfald 
och innovation kan då bli svår att nå eftersom samarbetet troligen riktas in på 
att upprätthålla gemensamma standarder och system. 
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För att nå förnyelse och mångfald betonas traditionellt konkurrens för att 
ny förnyelse, det vill säga mönsterbrytande. Denna studie visar att förändringar 
i konkurrensen i flera sammanhang bidrar till att skapa mönsterbrytande och 
möjlighet till förändring. Studien visar också att intensiv konkurrens i 
betydelsen frekvent inte kan likställas med en konkurrens som ger dynamiska 
effekter i betydelsen förändringar och mångfald. Ökad intensitet i konkurrens 
möts ibland av strävan efter att upprätthålla status quo, snarare än att innovera. 
Detta utesluter dock inte att intensiteten över tiden kan leda till mer dynamiska 
inslag i olika former av innovationer och nyskapande utveckling.  

Konkurrens kan innebära att vissa företag väljer att bryta mot normer för 
att positionera sig själva, vilket stämmer med vad som konstaterats i tidigare 
forskning. Jonsson (2002) menar att konkurrens om resurser indirekt kan leda 
till att företag bryter normer. Detta har dock vidare implikationer. För det 
första, är det inte säkert att dessa företag lyckas genomdriva förändringen då de 
ofta är något av outsiders med sämre möjlighet att mobilisera makt. För det 
andra, om företag följer institutionella logiker som uppmuntrar till 
innovativitet, till experimentering och nya sätt att interagera, oavsett 
konkurrenstrycket, kan inte bara institutionell förändring, utan instabilitet bli 
följden. Detta kan även diskuteras utifrån Easton (1990), som refererades i 
teorikapitlet. Han hävdade att konkurrens kräver normer för interaktionen. 
Avsaknad av normer kan alltså leda till konflikt. Konflikter inom en bransch 
torde vara destruktiva både för företag och för samhälle om inriktningen ligger 
på att krossa andra aktörer. Det är alltså viktigt med normer för interaktionen 
för att framstå som legitim men också för att skapa en stabilitet som gynnar alla 
aktörer, från företagen till konsumenterna. Rivalitet med drag av konflikt är 
därför mindre önskvärd om dynamik ska uppnås. Förekomsten av normer för 
konkurrens kan i sig också leda till likriktning över tiden.  

Studien visar att där förändringar sker i både samarbete och konkurrens 
ökar mönsterbrytandet. Föränderlighet både i konkurrensinteraktion och i 
samarbetsinteraktion i form av mönsterbrytande interaktion kan alltså ge 
möjligheter för förnyelse (se även Halliday och Seabright 2000). Möjligheterna 
till en förändring som blir mer varaktig ökar om båda dimensionerna av 
interaktion samtidigt är stadda i förändring för en viss aktivitet eftersom 
beroenden av den typ som cementerar och låser fast konkurrens och samarbete 
till olika system med mera kan lösas upp. Å andra sidan skapar omfattande 
förändring risk för återgång till gamla strukturer. 

En orsak till att samarbete mer sällan förändras och därmed mindre ofta 
setts som en källa till mönsterbrytande interaktion, kan vara att just samarbetet 
ofta cementerats för att undvika opportunistiskt beteende i allianser eller att det 
reglerats för att ge alla tillgång till en viss nyttighet. En annan orsak är att 
samarbete setts som negativt inverkande på konkurrensmöjligheterna genom 
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att införa ett socialt element och därmed ett beroende mellan aktörerna. 
Samarbetsrelationer kan också vara kopplade till olika gemensamma funktioner 
i en bransch, oavsett om detta är standarder, som också kan sträcka sig över 
flera branscher, distributionskarteller eller lobbying. Genom inslaget av 
förhandling och överenskommelser är dessa samarbeten ofta svårföränderliga 
(vilket bland annat Garud, Jain & Kumaraswamy 2002 påpekat i tidigare 
forskning) När väl dessa samarbeten förändras blir dock mönsterbrytandet 
tydligt för de berörda aktörerna.  

Såväl krav på konformitet inifrån och utifrån branschen, som omfattande 
samarbete, kan leda till homogenitet, vilket inte främjar mångfalden och 
innovationskraften. Samarbete främjar dock i många fall dynamik, mångfald 
och innovation. I fallen är det snarast sammankopplingen av nya samarbeten 
som relativt andra konkurrenter skapar oro och en strävan efter att bryta 
mönster genom allianskonkurrens och leder till mer omfattande förändring. 
Mer lösliga allianser och nätverk har också i olika sammanhang befunnits 
befrämja kunskapsflöden och gynna innovation (se t.ex. Powell, Koput & 
Smith-Doerr 1996 och Powell 1998). Innovationer är sällan möjliga utan 
samarbeten mellan olika aktörer. Mångfald innebär också att det finns många 
olika lösningar samtidigt, vilket kan kräva förekomsten av olika allianser som 
använder sig av olika lösningar, så att deras verksamhet blir hållbar. Som vi har 
sett finns det dock inneboende krafter i experimentering som leder till 
konformitet och ibland även överinbäddning. I sådana situationer har företagen 
få relationer med företag utanför ett visst nätverk eller en viss bransch och det 
blir då svårt att finna innovativa idéer (jfr D’Aunno, Succi & Alexander 2000). 

Resonemangen om dynamisk utveckling, mångfald, stabilitet samt 
konkurrens och samarbete och kopplingen till stabilitet kan även relateras till 
Bergmans (2002) diskussion om avregleringar. Bergman menar att i en 
avregleringssituation är det viktigt att branschens ”flaskhalsar” görs tillgängliga 
för alla företag. Resultaten från denna studie visar likartade resultat, men 
samtidigt bör risken för konserverande effekter framhållas. I bryggeribranschen 
har de gemensamma retursystemen gett mindre företag möjligheter att 
distribuera på ett sätt de annars skulle ha svårt att finansiera. Emellertid 
beskrivs systemet av representanter för såväl stora som små företag som 
konserverande. Det kan finnas många goda skäl till sådana kontrollerande 
regleringar. Viktigt är insikten om i vilken utsträckning detta kommer att bidra 
till stabilitet och starka beroenden samt vilken syn på vad som är god 
interaktion som kommer att cementeras. Dynamiken har i en sådan situation 
begränsats, det vill säga styrts, även om detta kan vara nödvändigt. Det blir 
svårt att åstadkomma mångfald. Begränsningen innebär en definition av vad 
som är god konkurrens i en sådan bransch och begränsningen medför att 
politiseringsprocesser kommer att vara viktigare i denna bransch för de berörda 
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aktiviteterna. Experimenterande konkurrens kommer att vara svårt att 
åstadkomma och det blir även svårt för olika grupperingar att genom andra, 
djupare samarbeten, innovera och skapa mångfald inom detta område.  

Ett sätt att se på dynamik med utgångspunkt i denna studies resultat är att 
dynamiken inom branscherna är nära förknippade med de processer som pågår 
och vilken situation olika aktiviteter befinner sig i. I enlighet med den 
dynamiska paradoxen är det som kallas ”statiskt” inte nödvändigtvis mindre 
bra; det bidrar med önskad stabilitet. Snarare är det extremerna av en statisk 
interaktion som blir problematiska eftersom dessa extremer orsakas av starka 
beroenden som är svåra att förändra eftersom de ofta stöds av olika lagar och 
samhälleliga institutioner och inte enbart är marknadsinterna strukturer. På 
samma sätt blir ofta den förment dynamiska och mönsterbrytande situationen 
problematisk. Det kan alltså konstateras att vad som utgör en positiv dynamisk 
interaktion ofta är högst situationsbetingat och definieras från fall till fall. 
Snarare än att endast sträva efter att stimulera konkurrens, bör den konkurrens 
och det samarbete som bedöms önskvärt stimuleras, men med realistiska 
förväntningar och antaganden. 
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11 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Denna studie belyser branschomvandling i två svenska 
livsmedelsbranscher. Mer precist utgick studiens forskningsfråga från att 
branscher ofta utsätts för politiskt initierade försök till institutionell förändring 
eller mer drastiskt uttryckt ”byten av institutionell kontext”. Den påföljande 
problemformuleringen löd därför: Hur kan branschomvandling till följd av 
politiskt initierade åtgärder förstås? Studiens syfte formulerades som att bidra 
med kunskap om branschomvandling genom att utveckla förståelsen för 
branschinteraktionens betydelse för institutionell förändring. I detta kapitel 
återkopplas till problem och syfte genom diskussion av studiens slutsatser och 
bidrag samt olika implikationer.  

Branschinteraktion, dynamik och institutionell teori 
Empiriskt har studien bidragit genom att beskriva utvecklingen av 

interaktion och institutionell förändringen inom de två branscherna med 
huvudfokus på 1990-talet. Det finns förhållandevis få studier som beskriver 
kopplingen mellan branschinteraktion och institutionell förändring i etablerade, 
”gamla”, branscher. En rad tidigare studier har däremot behandlat framväxten 
av olika branscher och marknader och deras betydelse för hur interaktionen 
formas (Fligstein 1996; Helgesson 1999). Dessutom har tidigare studier av 
institutionell förändring inom sociologisk institutionell teori empiriskt framför 
allt utgått från framväxten av olika organisationsformer, olika tjänster, policys 
med mera. Utvecklingen av branschspecifika gemensamma föreställningar har 
även beskrivits i flera sammanhang (Abrahamson & Fombrun 1994: Melander 
1997; Spender 1989: Phillips 1994). Denna studie skiljer sig ifrån de nämnda 
studierna genom betoningen av branschinteraktionen och kopplingen mellan 
branschinteraktion och institutionell förändring.  

Teoretiskt bidrar studien genom att utveckla länkar mellan sociologisk 
institutionell teori och teori om interaktion mellan företag i form av konkurrens 
och samarbete. Studien använde sociologisk institutionell teori för att belysa 
dynamik i branscher samt vad som händer vid politiskt initierade åtgärder som 
syftar till att byta den institutionella kontexten. Konkurrens och samarbete 
lyftes fram som exempel på sätt att interagera som i olika situationer kan 
omgärdas av för-givet-tagna handlingsramar. Institutionalisering är processen 



Print & Media

378

mot en status som för-givet-tagen och ett ställningstagande var att 
institutionalisering är mer intressant för att förstå förändring än vad 
institutioner är. Studien ansluter sig därmed till studier med ett institutionellt 
perspektiv som fokuserar på institutionalisering och institutionell förändring, 
snarare än stabiliteten och spridningen hos befintliga institutioner (jfr Røvik 
1996). De teoretiska slutsatserna och deras implikationer centreras kring tre 
områden.

För det första, en grundläggande dynamisk paradox. Det som ofta anses 
vara dynamisk interaktion; mönsterbrytande förändringar i konkurrens, 
utvecklingen av nya produkter och processer samt marknadsutveckling 
etcetera, måste definieras och styras för att kunna hanteras. Dynamik kräver 
alltså en viss stabilitet för att kunna hanteras av företag och av samhället i stort, 
vilket ofta glöms bort i diskussioner av dynamik. Behovet av stabilitet såväl 
som förändring för att skapa dynamik har beskrivits i tidigare forskning. Denna 
studie bidrar med att visa hur tryck och trögheter i olika situationer bidrar till 
olika kombinationer av föränderlighet och stabilitet, samt av samarbete och 
konkurrens, till olika slags dynamiska situationer. Paradoxen utvecklas genom 
att belysa hur interaktion och agerande som anses vara legitimt skapar 
legitimitetskonflikter och krav på stabilisering. Denna stabilisering kan i sin tur 
leda till överinbäddning och förändringströgheter. Eftersom dynamiken beror 
på kombinationen av olika pågående processer, går det inte att säga att 
konkurrens eller samarbete i större utsträckning bidrar till dynamik. Båda 
dimensionerna av interaktion bidrar till dynamik, men på olika sätt i olika 
sammanhang.  

För det andra, institutionella förändringsprocesser. Interaktionsmönstren 
och deras förändring utgör grunden för hur institutionell förändring beskrivs i 
form av fyra olika processer, politisering, experimentering, anpassning och 
institutionalisering. Processerna innebär också rörelser mellan olika 
typsituationer med tillhörande kombinationer av tryck och trögheter mot 
förändring. Dessa tryck och trögheter samt specifika karakteristika hos olika 
situationer belyser hur olika förändringstryck påverkar interaktionen och 
situationsspecifika institutionella logiker, samt vilken roll olika generella 
institutionaliserade idéer spelar vid olika förändringstryck. Detta ger bidrag till 
institutionell teori genom att utveckla tidigare resonemang om institutionell 
förändring samt genom att länka branschinteraktionen till den institutionella 
förändringen. 

För det tredje, baserat på de beskrivna processerna och den dynamiska 
paradoxen kan den institutionella förändringens betydelse för 
branschomvandling belysas. Processerna politisering, experimentering, 
anpassning och institutionalisering utgör även en grund för förståelse av hur 
branschomvandling sker. Detta kan ge en förståelse för omvandlingens 
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inriktning och hur interaktionen påverkas av olika politiska åtgärder samt 
aktörernas strategiska agerande, deras inbäddning i olika strukturer såsom 
beroenden och institutioner. Problemformuleringen riktades specifikt in på 
branschomvandling till följd av politiska åtgärder. Ett fall behandlade en period 
som inleddes med sådana åtgärder, medan det andra fallet belyste utvecklingen 
både före och efter den politiska åtgärden. De processer som genererats är 
därför inte begränsade till vad som sker efter politiska åtgärder.  

 Beskrivningen av processerna politisering, experimentering, anpassning 
och institutionalisering var mer utförlig i kapitel 10. Den poäng som ska göras 
här handlar istället om att när det är interaktionen som står i centrum för 
diskussioner om institutionell förändring blir inte längre frågan om vilka 
samhälleliga institutioner som uppstår, blomstrar och så småningom eventuellt 
försvinner den mest intressanta. Istället är det institutionaliseringen av 
interaktionsmönster som är av intresse samt hur interaktionen får stöd i andra 
samhälleliga institutioner. (Detta kan jämföras med Haveman och Raos (1997) 
beskrivning av hur en branschs organisationer och samhälleliga institutioner 
samtidigt utvecklades.) Den institutionella förändringen kopplat till 
interaktionen i branscher kan beskrivas som ett möte mellan olika institutioner 
vilket bildar specifika institutionella logiker som ledning för interaktionen. 
Politiseringen innebär exempelvis en uttrycklig koppling mellan olika intressen 
som ofta medvetet stödjer sig på olika institutioner och retoriker. 
Experimenteringen öppnar för helt nya lösningar som så småningom kan 
institutionaliseras och för koppling till institutioner inom andra branscher. 
Anpassningen innebär också om än i mindre utsträckning en koppling till 
institutioner utanför den aktuella branschen. Även institutionalisering som en 
kontinuerlig återskapande process innebär att mindre ändringar i de 
interaktioner som ligger till grund för institutionen kan leda till kopplingar 
mellan institutioner.  

Branschomvandling och politiska åtgärder - bytet av 
institutionell kontext 

Trender i världsekonomin har under de senaste decennierna lett fram till 
ett antal regelreformeringar i form av liberalisering av marknader med syfte att 
introducera konkurrens. I Sverige har nu avreglerade branscher till stor del haft 
en historia av samordning och samarbete, vilket skapat särskilda institutionella 
logiker för olika aktiviteter. Dessa logiker kan ofta inte användas när politiska 
åtgärder syftar till regelreformeringar. Regelreformeringarna för emellertid ofta 
med sig relativt generella recept för konkurrens och marknadstänkande. Dessa 
recept eller institutionaliserade idéer kan dock vara för allmänna för att på ett 
för företagen hållbart sätt implementeras i branschen. Detta leder till att idéerna 
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om marknader och om konkurrens över tiden integreras med tidigare idéer och 
praktiker förknippade med den specifika branschen, eller med andra nya 
influenser.  

Politiska åtgärder ger utrymme för strategiska svar
De olika processer av politisering, experimentering, anpassning och 

institutionalisering som sker i branscher blir en blandning av förutsättningar 
som ges av myndigheter och olika individers och företags agerande. Det vill 
säga, myndigheternas agerande ger uppmärksamhet åt vissa förhållanden som 
leder till nyskapande handlingar. Dessa handlingar behöver dock inte vara i 
enlighet med myndigheternas önskemål.  

De mönsterbrytande aktiviteterna som karakteriseras av lite längre 
varaktighet i mönsterbrytandet har de mest experimentella inslagen, men 
behöver för den skull inte överensstämma med politiska mål. Ett omfattande 
experimenterande ökar möjligheterna till omfattande inslag av nya logiker för 
interaktion, men det är framför allt konflikterande stöd som introduceras. 
Detta innebär att ett byte av institutionell kontext inte sker eftersom detta 
kräver att de existerande institutionerna försvinner och de nya 
institutionaliseras. I enlighet med den dynamiska paradoxen behövs också de 
tidigare institutionerna för att kunna tolka de nya; stabiliteten behövs för att 
hantera förändringen.  

Institutionella byten av kontext blir med denna definition en orimlighet. 
För att något ska vara institutionaliserat, ska dessutom vara för-givet-taget. Det 
är därför inte möjligt att skapa en institution som en kontrollerad process. 
Detta ger implikationer för möjligheterna att omskapa samhället genom 
politiska åtgärder. Det är möjligt att introducera nya strukturer och institutioner 
i en bransch genom olika regleringar. Detta garanterar inte en 
institutionalisering men det innebär en ny koppling mellan institutioner och 
företagens interaktion till följd av att aktörerna på ett eller annat sätt reagerar på 
de politiska åtgärderna. En studie av Lawrence, Winn och Jennings (2001) som 
ser institutionalisering som möjligt att påverka genom det strategiska agerandet 
har tidigare nämnts och deras betoning av tidens betydelse i institutionalisering 
i form av timing och stabilitet. Det är rimligt att se deras beskrivning som 
politiseringsprocesser där inriktningen ligger på att sätta agendan och formulera 
vad som är viktigt, vilket följs av teoretisering, vilket senare kan leda till 
institutionalisering.  

Politiska åtgärder och initiativ inom branschen har vidare större möjlighet 
att lyckas om de är sammankopplade med olika befintliga strukturer och 
institutioner och med andra trender inom branschen. Dessutom visar resultaten 
av studien att om syftet med åtgärder är att nå dynamik i form av mångfald och 
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förnyelse, måste frågan om legitimitet på marknaden för många olika 
konkurrerande och potentiellt inkompatible lösningar (produkter, processer 
med mera) adresseras.

Avregleringen av mejeribranschen innehöll ett antal datum vid vilka vissa 
nedtrappningar skulle ske, vilket därefter delvis förändrades efter EU-inträdet. 
Inom bryggeribranschen har exempelvis EU-anpassningen med undantag för 
alkoholinförsel skett på ett liknande sätt. Även uppbrott av allianser sker ofta 
stegvis, vilket var fallet med det havererade samarbetet mellan Coca-cola och 
Pripps. Dessa stegvisa anpassningar ger också möjlighet – vilket är avsikten - 
att söka nya möjligheter. Den stegvisa indelningen innebär därmed både 
problem och möjligheter i styrningen av en avreglering. För företagen finns 
möjligheter till strategiska responser vilket utgör ett problem för myndigheterna 
som har ett särskilt syfte med avregleringen. Samtidigt kan medvetna 
uppföljningar av hur avregleringen tolkas bland dem som utsätts för denna 
ligga till grund för den fortsatta styrningen. Det samma gäller även för andra 
politiska åtgärder. Möjligheten till strategiska svar förefaller, i jämförelse med 
flera studier av omfattande omvärldsförändringar, vara att föredra framför 
snabb förändring. Snabb förändring i omvärlden har visat sig få begränsade 
effekter för organisationernas praktiker.  

Branschglidning 
Branschglidning sker när en bransch integrerar nya produkter (varor eller 

tjänster) i sin verksamhet utöver det traditionella sortimentet. Branschglidning 
har framför allt uppmärksammats inom den finansiella sektorn (banker, 
försäkringsbolag), den så kallade Time-sektorn (Telecom, Information, Media 
&Entertainment) och inom livsmedelshandeln (stormarknaderna står för en 
integration mellan försäljning av dagligvaror och sällanköpsvaror (se t.ex. 
Öhman, 2000)). Fenomenet branschglidning är framför allt ett empiriskt och 
inte ett teoretiskt fenomen. Mycket av den forskning som belyser fenomenet 
branschglidning använder också andra begrepp, exempelvis multimarknader för 
att belysa näraliggande fenomen eller just branschglidning. Frågor som 
uppmärksammas är till exempel hur integration av marknader eller branscher, 
genom att verka på relaterade marknader, påverkar företag (se till exempel 
Haveman & Nonnemaker 2000). Genom processerna experimentering och 
ibland även anpassning antyder denna studie att branschspecifika institutioner 
och gemensamma föreställningar kan få mindre genomslag som en följd av 
branschglidning. Branschglidning tenderar också att minska 
branschorganisationers betydelse, vilken traditionellt haft ett stort inflytande. 
Branschglidning är också ett tydligt exempel på hur institutioner i olika 
branscher kopplas till varandra. I den här studien sker branschglidning till viss 
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del inom båda branscherna, vinförsäljningen och distributionen av vin i 
bryggeribranschen samt den ökade kopplingen till bioteknik, till mer allmänna 
matlösningar och dryckeslösningar i mejeribranschen utgör exempel. I och med 
att de båda branscherna breddar sitt utbud blir även gränserna dem emellan 
otydligare och olika normsystem möts samtidigt som helt nya arenor, för vilka 
normer för interaktion till viss del saknas, etableras Mejeribranschen blir till 
exempel mer kopplad till medicinska analyser och spelregler när de utvecklar 
produkter med ”nyttiga” mervärden. Vissa institutionella tomrum kan uppstå i 
kombination med krockar mellan etablerade institutioner. Institutionella 
tomrum karakteriserar delvis utvecklingen av Functional Foods, medan 
branschglidningen mellan bryggerier och vinförsäljning snarare utgör krockar 
mellan olika normsystem I båda fallen måste branschens aktörer etablera ett 
förtroende hos intressenterna. Branschens gränser bestäms genom konkurrens 
och samarbete mellan olika grupper av företag, menar Aldrich och Fiol (1994) 
och när branscher genomgår förändring och öppnar upp för nya verksamheter 
och nya produkter måste nya sådana gemensamma gränser etableras.  

Trots denna experimentering som över tiden ifrågasätter 
branschgränserna, är det påfallande hur branschgränserna ändå bevaras genom 
dessa gränsöverskridande aktiviteter. Det är de övriga processerna, 
institutionalisering och politisering, som bidrar till stabilisering och till ett 
bevarande av branschens gränser eller åtminstone ett klargörande av nya 
gränser som bevarar branschen. Diskussionerna kan även kopplas till vad som 
bevarar och förändrar en bransch eller ett interorganisatoriskt fält mer allmänt 
(jfr Leblebici et al 1991). Stabilitetssträvanden och samspelet mellan de olika 
processerna förklarar hur de branschöverskridande aktiviteterna trots allt 
formas så att de tydligt tillhör och bevarar snarare än försvagar 
mejeribranschen.  

Båda branscherna rekonstrueras och upprätthålls genom interaktion och 
de beskrivna processerna. Däremot skapar branschglidningen och övriga 
förändringar spänningar relativt vilka arenor det egentligen är som är relevanta. 
Detta sker inte minst när det är nationella gränser som överskrids genom 
fusionerna, något som under 1990-talet blivit aktuellt för båda branscherna. 

Metodologiska reflektioner
Tidsperspektivet på ett decennium och förekomsten av två fall inom 

ramen för kvalitativa metoder är förhållandevis ovanligt vid studier av 
institutionell förändring. Institutionell förändring har i ett nordamerikanskt 
perspektiv i stor utsträckning studerats med kvantitativa metoder och över ett 
längre tidsperspektiv, men kvalitativa metoder är mer ovanliga (Lawrence, 
Hardy & Phillips 2002). I Sverige och Europa finns det däremot många 
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kvalitativa studier av institutionell förändring, till exempel Fernler (1996) och 
Blomquist (1996). Sådana studier har dock antingen inriktat sig på ett fall eller 
på hur en viss institutionell förändring implementerats i flera fall. Här har 
istället flera olika men sammanflätade institutionella förändringsprocesser 
beskrivits. Omfattningen av två fall innebär begränsningar med avseende på 
hur djupt och omfattande det är möjligt att analysera varje enskilt fall. Studier 
av flera fall kan dock bidra till en annan form av djup genom jämförelser och 
kontrasteringar av olika fall och olika situationer.  

En annan metodologisk aspekt om än med teoretiska implikationer gäller 
hur aktiviteter använts för att studera branschomvandling och institutionell 
förändring. All verksamhet börjar med aktiviteter, eftersom utbyten med andra 
sker via aktiviteter, innovationer sker genom aktiviteter och utnyttjas i åter 
andra aktiviteter. Vikten av aktiviteter för att förstå interorganisatoriska och 
organisatoriska fenomen har på senare år uppmärksammats allt mer (Bengtsson 
et al kommande; Johnson, Melin & Whittington 2003). Organisationer och 
även branscher och andra grupperingar kan alltså ses som aktivitetssystem. Ett 
aktivitetssynsätt är nära kopplat till den ökade betoningen av praktiker (se t.ex. 
Brown & Duguid 1991 som ett exempel på litteraturen om communities of 
practice). Strategier och meningsskapande är kopplat till praktiker, det vill säga 
aktiviteter, vilket också diskuterades i kapitel 3.  

Interaktionen har stått i centrum och aktiviteter upprätthålls av interaktion 
(jfr Easton & Lundgren 1992). Förändring i organiseringen av aktiviteter kan 
därför ge information om förändringar i interaktionen. Att studera interaktion 
och organisering av aktiviteter är därför också ett sätt att handskas med 
förändrade branschgränser och föränderliga organisationsstrukturer. På så sätt 
kan olika faser i förändringen följas oavsett hur omfattande förändringen är 
och oavsett hur institutionaliserad exempelvis en bransch är. Därmed är ett 
aktivitetsperspektiv också lämpligt för att studera förändring. Både stabilitet 
och förändring länkas samman, vilket stämmer med Jarzabkowskis (2003) 
slutsatser i hennes studie av strategier inom den brittiska universitetsvärlden.  

Emellertid är det ofta studier av mycket detaljerade aktiviteter som 
förespråkas inom det mikrostrategiska synsättet. I studier av omvandling och 
branschinteraktion är det problematiskt att studera aktiviteterna på plats inom 
olika interagerande organisationer och i realtid. Det betyder inte att aktiviteter 
är uteslutna som studieobjekt. I denna studie har istället praktiken i form av 
aktiviteter inom olika funktioner beskrivits. Även om det direkta dag-för-dag 
perspektivet inte har iakttagits är det berättelser baserade på den dagliga 
interaktionen som legat till grund för beskrivningarna. Det är viktigt att hitta en 
lämplig nivå för att beskriva den stora mängd aktiviteter som vid behov kan 
brytas ner i praktiker för analys. Detta är dock framför allt en empirisk fråga. 
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Fortsatta studier 
Antaganden om behov av dynamik och utrymme för experimenterande 

samt behovet av stabilitet och institutioner är centralt i diskussionen om 
studiens resultat. Flera olika aspekter av detta är värda att studera vidare. Vad 
som skapar dynamik har och kommer med all sannolikhet även fortsatt att 
studeras. Önskvärt är då att anta ett problematiserande perspektiv på vad som 
utgör dynamik utifrån den paradox som beskrivits.  

Modellen i form av de fyra processerna kan utvecklas genom applikation 
på andra branscher, med helt andra institutionella förhållanden, och även 
genom applikation på andra företeelser än branscher. De studerade 
branscherna var båda etablerade och mogna branscher med starka institutioner 
och ett starkt institutionellt inflytande, varför motsatsen, mer föränderliga och 
svårfångade nya branscher, skulle kunna ge ytterligare förståelse. Medan 
förändringarna i framför allt mejeribranschen ger rörelser från en starkt 
specialiserad institutionell situation, skulle nyare branscher förmodligen visa 
vissa rörelser mot institutionalisering; möjligen via en politisering eftersom det 
blivit vanligt att etablera gemensamma standarder etcetera med konsument- 
och kundnyttan som huvudsakligt argument. Vidare bör det utvecklas vad som 
driver de stabiliserande och destabiliserande processerna.  

De studerade branscherna genomgår fortsatta omvandlingsprocesser. I 
båda branscherna fortsätter gränsöverskridandet i form av fler alternativa 
produkter, ökad närvaro av internationella företag, nya allianser och fusioner. 
Vad denna ”branschglidning” betyder för interaktionen inom branscherna kan 
studeras för att vidareutveckla studiens teoretiska begrepp. 

I och med utvidgningen av EU kommer den gemensamma 
jordbrukspolicyn och de gamla medlemsländernas mjölkproduktion att utsättas 
för påfrestningar. Denna utveckling innebär institutionella förändringar i flera 
riktningar och på olika nivåer. Dels förändras EU:s jordbrukspolitik som 
uttryck för en institutionell struktur, dels påverkas handlingsmönstren inom 
olika länder genom integrationen. I och med att det är relativt olika nationella 
system som möts ges möjlighet att studera förändringen av EU:s institutioner 
och av förändringarna i länder med en omfattande, arbetsintensiv 
jordbrukssektor, såväl som i länder såsom Sverige som varit medlemmar under 
en kortare tid. Även i bryggeribranschen är politiska förändringar av fortsatt 
vikt. En förändring av alkoholskatten debatteras och blir aktuell i och med att 
Danmark hösten 2003 sänkte sin alkoholskatt. Vad detta på sikt betyder för 
branschens institutionella förhållanden och även branschen som helhet är av 
intresse. Denna förändring är inte minst intressant med avseende på 
förändringarna på en politisk nivå och de uppfattningar som omger 
alkoholpolitiken. 
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ENGLISH SUMMARY 

INDUSTRY INTERACTION AND 
INSTITUTIONAL CHANGE  

– Transformation in two Swedish food industries 

Problem area and the aim of the study 
The past decades has seen a wave of political measures, such as deregulation 

and market integration, aiming at increased competition. The measures are 
intended to further industry dynamics, but the results of deregulations are not 
always in accordance with predictions, intentions or political goals. The measures 
are largely based on, and evaluated by, traditional economic theories. These 
theories mainly provide static descriptions and static analyses of change. Further, 
the drivers of change, such as the strategic activities and interactions of the firms 
within the industry, their collective beliefs about the industry and about interaction, 
as well as the process of change, are not captured within these theories. Based on 
this, dynamic analyses are called for. In addition, it is debated what type of 
interaction that leads to what type of dynamic outcomes. Cooperation is for 
example considered to have both positive and negative effects for industry 
dynamics, depending on perspective. It has also been noted that firms cooperate 
and compete simultaneously. Thus, the relationship between industry interaction 
and dynamics is unclear. It can be concluded that there is a knowledge gap 
concerning industry transformation and industry dynamics.  

One reason for discrepancies between the intentions behind political 
measures and their outcome is that the institutional environment of industries may 
not be susceptible to all enforced changes, at least not immediately. Change occurs 
over time and is shaped by industry internal norms, beliefs and rules as well as 
external influences, such as formal rules and regulations. Together, formal and 
informal rules, regulations, norms and beliefs make up the institutional context of 
an industry. The institutional context provides the key to how markets function 
and constitutes support for different ways of interacting. Larger political initiatives 
can be compared to attempts to change the institutional context so that the 
institutional context will support the ways of interacting that are considered 
beneficial and dynamic. Research on inertia related to market structures as well as 
the beliefs of managers implies that this is not an easy task. Given the 
conceptualization of the institutional context and its importance for industry 
change, the following research question was posed:  

How can industry change following political initiatives be understood?  
A sociological institutional perspective was considered to best capture 

institutional change and shared beliefs within an industry, despite the existence of 
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alternative, dynamically oriented, economic theories. However, the institutional 
perspective needed to be combined with theories describing and providing an 
understanding of industry interaction. The aim of the study was to contribute with 
knowledge on industry change, through developing an understanding of the importance of industry 
interaction for institutional change.

Industries were conceptualized as organizational fields, focusing on groups of 
actors that frequently and fatefully interact more with each other than with others. 
Within an industry, the “competitors” are in focus, but the industry also includes 
customers and supplier, trade associations and so on. In addition, within these 
fields, there are a number of different rules and beliefs arising from interaction.  

Institutional theory
Institutional theory considers actions based on beliefs beyond mere economic 

rationality. In this study, the perspective was used to examine the interplay between 
change and stability and how change is shaped. Usually, institutional change is 
considered in connection with changes in one aspect of organizational structures, 
industries, or groups of organizations. Issues such as how a particular 
organizational form is diffused or how a certain aspect of deregulation is 
incorporated into an industry have been focused. Less emphasis has been placed 
on the changes of competitive and cooperative interaction within an industry 
following larger changes in the institutional environment. 

The study joined what can be labeled social constructionist institutionalism. A 
common denominator in this theoretical perspective is the focus on taken-for-
grantedness as a prerequisite for an institutionalized state. Institutions have a social 
character and are shared among members of a group. For the purposes of the 
study, institutions were defined as consisting of rules, meanings (ideas) and 
patterns of action (practice) (Blomquist 1996). The connection between these three 
elements creates a full institution, that is, institutions consist of established, often 
routinized, patterns of interaction. These patterns are taken-for-granted and 
connected to specific meanings about how things are or ought to be, and to rules 
with informal or formal control systems. An example of a control system is loss of 
legitimacy when breaking norms. Further, practices require constant reproduction, 
or they risk losing their status as taken-for-granted.  

Rather than viewing institutions as imperatives for action, institutions can be 
considered as supporting actions or interactions. Organizations in environments 
with conflicting influences can develop double, partly inconsistent, practices and 
adopt conflicting goals (D’Aunno, Sutton & Price 1991). Laws and regulations can 
thus have counterproductive effects, and such a heterogeneous and potentially 
conflicting institutional environment is a reality during deregulation, 
internationalization and EU-integration. This study used the concept of 
institutional logics to focus the link between activities, interactions and institutional 
change and stability. The institutional logics consist of a set of specific beliefs and 
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guides for action connected to practices, drawing on general institutionalized ideas 
such as the market.  

There has been limited focus on strategic activity within ‘newer’ institutional 
theory, but the past decade has seen attempts to remedy this (see e.g. Beckert 
1999). Strategic activity must be included in an attempt to understand how 
interaction within industries is shaped. This is achieved through an emphasis on 
institutionalization as a process: ”Institutionalization as an outcome places 
organizational structures and practices beyond the reach of interest and politics. By 
contrast, institutionalization as a process is profoundly political and reflects the 
relative power of organized interests and the actors who mobilize around them” 
(DiMaggio 1988:13). In addition, strategic agency is assumed, and considered as a 
mechanism both weakening and reinforcing the market institution (cf. Beckert 
1999).

Views on competition and cooperation are important parts of institutional 
logics guiding interaction between competitors within an industry. It is noted that 
both competition and cooperation can occur in different manners and thus with 
different rationales and norms for interaction. Competition also varies depending 
on the intensity of competition, defined as the frequency with which interactions 
are made. Similarly, cooperation varies depending on the depth and embeddedness 
of cooperation. Both competition and cooperation can have varying extent, 
comprising a few firms or all firms within an industry.  

Institutional change has many shapes in the existing literature; one distinction 
is between institutional reproduction, deinstitutionalization and institution 
building, Some researchers suggest life cycle models for institutions, but again, 
most of this research has been applied to different organizational forms and 
practices. Research has shown that the general pressure towards stability means 
that change is difficult to achieve in strongly institutionalized contexts. When 
change does occur in strongly institutionalized contexts, Greenwood and Hinings 
(1996) suggest that the change will be radical. Deregulations are thus likely to 
create preconditions for radical change through the introduction of tensions and 
new ideas. The same political, functional and social pressures that explain 
institutional change can however also cause inertia. With those basic theoretical 
underpinnings, the link between industry interaction and institutional change was 
approached.  

Methodology and cases  
The study had an iterative approach (Orton 1997). Constant iterations 

between theory and empirical descriptions have shaped the direction of the study 
as well as the analysis. Two parallel case studies were conducted, in two food 
industries subjected to political measures of varying extent. Both industries were 
strongly institutionalized with histories of regulation and cooperation.  

The data collection phase focused on eliciting stories from respondents 
during interviews and on reading various written materials. First, broad studies of 
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each industry were conducted in the form of a pre-study. Then one company in 
each industry was studied for a deeper understanding of certain activities. 
Thereafter, a round of interview at many companies within the industry was 
conducted.  

The analysis focused on different activities within the two industries since 
enforced changes within an industry affect activities differently since each activity 
is surrounded by specific institutional conditions. For example, product 
development projects involve other norms than sales activities. Cooperative and 
competitive influences, power-relations, technological knowledge content and so 
on, vary between activities, and interaction and activities are therefore influenced 
differently by external changes. 23 activities from the dairy industry, such as sales 
of specialty products and product development of Functional Foods, were 
analyzed. From the brewery industry, 18 activities, such as the sales of beer and the 
distribution to restaurants, were analyzed. 

The dairy industry  
From the 1930s through the 1980s, the dairy industry was heavily regulated. 

Tariffs reduced foreign competition, prices were regulated and markets divided. 
Differences in profitability were leveled between dairies, thus companies focused 
on efficiency in production and distribution. Cartels were set up within the trade 
association for the distribution and sales of cheese and butter as well as marketing 
and distribution of the largest brand of yogurt. These practices were supported by 
theories advocating cooperation for coordination and the creation of societal good 
through the resulting economies of scale. This created an institutionalized 
environment where cooperation, rationalization, and coordination were key ideas.  

From 1991 through 1994, the industry was deregulated to introduce market 
orientation as well as prepare for a possible EU-membership. A new Competition 
Act in 1993 made the cooperative cartels illegal and after investigation, all cartels 
och some other cooperative ventures were dissolved. During deregulation, the 
trade association remained an important interpreter of what the changes meant for 
the industry. Dairies focused more on market strategy, on sales and product 
development. Increased competition was most significant for products that are 
easy to transport such as cheese, butter and fruit yogurts. 

Before completing the deregulation, Sweden applied for membership in the 
EU, becoming a member January 1, 1995. Despite providing a new regulatory 
system, this heightened the effects of deregulation. The decade was also influenced 
by discussions about whether a large, Nordic dairy would be created. In 1999, Arla 
and MD Foods finally decided to merge, thus creating a very powerful actor in the 
Nordic area. 

The brewery industry
The brewery industry (comprising producers of both beer and soda) has 

throughout the 20th century been affected by legislation intending to restrict 
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alcohol consumption. Consequently, lobbying has been important for the Swedish 
Brewers’ Association. The industry also has a history of concentration, which was 
temporarily halted in the early 1990s, when there were three larger firms with 
similar product offerings on the market. In addition, many small breweries 
emerged in the mid 1990s, quadrupling the number of breweries in Sweden. 
However, concentration has yet again increased. Two of the larger companies were 
bought and merged by Danish Carlsberg. Coca-Cola’s entry into the market had an 
important impact as well. Their production and sales was previously licensed to 
Swedish breweries.  

The different acquisitions during 1990s were linked to changing interaction. 
Price competition and contracts shifted towards more of product development 
(drinks and packaging) and diversification, where price is just one of several ways 
of competing. Marketing is more aggressive. The EU-membership meant 
deregulation of production and sales of beer, as well as tax changes. Opened 
borders affected the sales of strong beer, which is being imported privately as well 
as smuggled. This caused significant competitive pressures within the industry. The 
importance of the monopoly (Systembolaget) for alcoholic beverages is another 
important aspect of the industry. Following deregulation, breweries have 
increasingly begun distributing and selling wine to restaurants and to 
Systembolaget, sometimes in cooperation with wine distributors. Strong cider also 
emerged as an important product in the mid 1990s, targeting the same channels.  

There is a long-standing industry wide cooperation on packaging, which has 
gone unaffected by deregulation. There are three packaging systems, partly owned 
by the SBA and the breweries. The systems are supported by legislation on 
environmental protection, for example prohibiting plastic bottles not part of a 
recycling-system. Any firm can place a bottle on the market but they have to 
guarantee retrieval and recycling. This is costly and the customers prefer dealing 
with as few systems as possible, which creates a dependency to the shared systems. 
In the sales to customers, the competition is however fierce. 

Processes of interaction and institutional change

Changes in interaction patterns and supporting structures  

The analysis firstly considered whether changes had occurred in the 
competitive and cooperative interaction respectively for the activities within the 
two industries. Based on classifications of the extent of change, a number of 
activities seemed to undergo large-scale changes, in terms of interaction, 
whereas other activities was characterized by clearly noticeable changes or 
minor changes. The last type of activities was then characterized as having 
pattern-breaking interaction and the first type as having pattern-confirming 
interaction. For most activities, this characterization varied over time. It was 
concluded, that these types of interactions were closely connected to pressures 
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of conformity and uncertainty. Pattern-breaking interaction and pattern-
reinforcing interaction was also found to be both active and reactive. Further, 
the power of larger firms was very important for the active pattern-breaking 
interaction as well as for the active pattern-confirming interaction. Smaller 
firms mainly conformed, but some small firms tried to initiate pattern-breaking 
interaction, which proved very difficult.  

Next, supporting structures for interaction were examined. Drawing on 
the idea of conflicting institutions, all types of structures, and not only 
institutions, can be considered to support different types of competitive and 
cooperative interaction. Institutions and institutionalized ideas, political aims 
and legislation, dependencies (on systems such as distribution systems and 
packaging systems, as well as market dependencies), positions (beliefs and 
identities concerning market positions) and industry specific norms, were 
found to be particularly important types of structural support in the two 
industries. Several supporting structures influence a particular activity and the 
supporting structures can be both mutually reinforcing and conflicting. It was 
concluded, that political initiatives tend to create conflicting supporting 
structures at first, rather than mutually reinforcing structures. That is, new 
support and new models for how to interact are introduced but the initiatives 
cannot always guarantee compliance with the intentions of the initiative.  

Typified situations and institutional change processes
The third stage of the analysis combined changes in interaction and 

supporting structures over time, using the two dimensions as axes. This resulted in 
a typification of four different situations; a tension-filled situation, a boundary-
crossing situation, an evolutionary situation and a preserving situation (see figure 
1). Each situation contains specific characteristics, leading to a certain set of 
pressures to change as well as resistance to change. The fourth stage highlighted 
processes pushing towards each situation. These processes link the institutional 
changes to interaction as well as to other types of supporting structures for 
different activities. The processes are: politicization, experimentation, adjustment 
and institutionalization. Most political initiatives introducing (more) competition 
could be considered to (at least rhetorically) aim at experimentation and a 
boundary-crossing situation, in order to introduce more competition, renewal and 
other features often associated with industry dynamics. This is reflected in the 
following brief summary of the analysis of the situations, the processes and how 
political measures lead to different processes depending on situation.  
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Figure 1. Typified situations and processes towards each situation. 

A tension-filled situation and processes of politicization  
The combination of conflicting supporting structures and pattern-confirming 

interaction gives rise to a situation filled with tensions. The processes driving 
towards this situation were labeled politicization. Increasing politicization means, 
that pattern of interaction are influenced by power plays, negotiations, as well as 
the conscious formulation and defense of rules of the game. This refers to 
interaction between firms within an industry as well as their connection with 
politicians and authorities. Politicization is therefore not limited to ‘political’ 
aspects. Primarily, in the cases, politicization refers to the establishment and 
maintenance of standards and systems between different firms. It should be noted, 
that even though politicization is a process towards a tension-filled situation with 
conflicting supporting structures, it also means pattern confirmation. Politicization 
means an explicit connection between different interests and institutions, and 
between meanings and rules, in maintaining stability. However, the situation-
specific institutional logics in a tension filled situation mainly integrate new ideas to 
existing practices. Thus, unlike stated in the theoretical discussion, conflicting 
supporting structures do not always and at least not directly cause radical changes.  

The tension filled situation arises due to strong dependencies or through 
system building and standard-setting. Political initiatives undertaken in a preserving 
situation will lead to politicization if an activity subjected to change is 
overembedded. That, is even though there is a pressure for change and there are 
alternative templates to base institutional logics on, embedded dependencies such 
as systems and market dependencies cause inertia. The strong dependencies may 
be partly due to interconnectedness between cooperation and competition for the 
activities concerned.  
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A boundary-crossing situation and processes of experimentation 
Conflicting supporting structures and pattern-breaking interaction equal 

boundary-crossing situations. The boundaries crossed are national borders, 
industry borders and so on. Development of Functional Foods is one example; 
integration between wine and beer sales is another. The processes to the boundary-
crossing situation entail experimentation. Often, both cooperative and competitive 
dimensions of interaction are in a state of change in the boundary-crossing 
situation. Experimentation creates opportunities for new connections between 
ideas, practices and rules, which may lead to larger changes in institutional logics. 
Experimentation entails more connections to institutions previously unknown to 
the industry than adjustment, since adjustment (see below) more often is confined 
to certain aspects of an activity.  

The boundary-crossing situation is further characterized by changing patterns 
of interaction, and equated with renewal and innovation, and is thus highly 
legitimate from a political perspective. However, uncertainty and ambiguity is high 
in this situation. Boundary crossing activities cause clashes between the different 
solutions that firms try to invoke and therefore pressures for legitimacy for the 
specific solutions arise. This creates stabilizing processes leading from 
experimentation, paradoxically often supported by the same authorities that 
advocate competition and dynamics. In addition, despite the questioning of 
established boundaries inherent in experimentation, it is striking how the 
uncertainty of the situation can cause a partial return to old practices since firms 
have problems adapting to the new situation and attempt to stabilize the situation. 

Experimentation from a preserving situation and from a tension-filled 
situation removes inertia. This process is primarily illustrated through 
entrepreneurial and experimental actions. Such actions can be strategic activities 
attempting to destroy existing institutions or delegitimize prevailing practices. They 
can also be the result of political measures that removes dependencies (from a 
tension-filled situation) or both dependencies and institutional logics (from a 
preserving situation). In the latter case, an institutional void is created. Institutional 
clashes, resulting from market integration and the meeting between different norm 
systems, can also cause experimentation.  

An evolutionary situation and processes of adjustment 
Mutually reinforcing structures and pattern-breaking interaction give rise to an 

evolutionary situation and the processes towards this state were labeled 
adjustment. Adjustment includes pattern-breaking interaction, but with less 
uncertainty than in experimentation. Institutional logics change through attaching 
new ideas to the new and old patterns of interaction in this situation, but the new 
ideas are in accordance with the old ideas within the industry. Thus, the change is 
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considered the only feasible alternative in the situation. The subsequent changes in 
interaction are also often moderate.  

Adjustment follows political measures when the structural dependencies are 
dissolved or not affected by the measures and when there are deep running, 
institutionalized recipes (Melander 1997) for action that remain even if the 
situation specific institutional logic change. If the other structures supporting the 
interaction are not threatened by the measures and the pattern-breaking 
interaction, they will also be a part of stabilizing the interaction and may cause an 
institutionalization process. If the other supporting structures are dissolved, it is 
possible that experimentation arises. Changes in interaction leads to further 
changes, a discrepancy between different structures arises and the activity may end 
up in a boundary-spanning situation. 

A preserving situation and processes of institutionalization 
Mutually reinforcing structures and pattern-confirming interaction cause a 

preserving situation and the processes leading to this situation are labeled 
institutionalization. This is a restricted view of institutionalization, reserving 
institutionalization for the stabilization and taken-for-grantedness of different 
practices, but not merely the stabilization. Processes towards the preserving 
situation entail institutionalization in the shape of strengthening and reembedding 
of old institutions or the formation and embedding of new institutions och 
institutionalized patterns of interaction. Of course, institutionalization can go on 
without resulting in an institution. 

Minor changes do occur in a preserving situation. Smaller changes in the 
stable interaction patterns are possible. Mainly however, some new ideas will arise 
through external influences as well as through interaction within an industry, and 
be integrated into the institutional logics.  

Institutionalization from tension-filled situations occurs among other things 
when standards gain support and are spread and accepted or when self-regulatory 
systems are developed into taken-for-granted norms. Several of the phenomena 
that are politicizised are thus also institutionalized over time. This requires 
theoretization (Greenwood, Suddaby & Hinings 2002), the purposeful alignment 
of the practice to legitimate ideas, ideas that make the practice seem self-evident 
and reduce ambiguity. Institutionalization from the evolutionary situation is driven 
by repeated interactions, embedding the interaction pattern into practice and the 
temporal structures of duration. From a boundary-crossing situation, 
institutionalization is driven by uncertainty and by the possibility to create 
solutions that are compatible rather than competing for legitimacy.  

Discussion
Political measures, such as deregulations and market integration, intend to 

change institutional contexts and interaction. It is however impossible to guarantee 
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the institutionalization of practices, rules and ideas behind a deregulation. Rather, 
the introduction of a deregulation provides new conditions and attention to new 
ideas behind the deregulation. The results imply that when changes, such as a 
deregulation, occur there may initially be a search for a new logic of interaction. If 
logic is not rapidly presented and possible to apply, existing and new ideas, rules 
and practices will be connected to fit the particular situation. Over time, different 
institutions are connected to each other and patterns of interaction have new 
support, at times conflicting. This causes the unique applications of political 
measures in different situations.  

A dynamic paradox, based on the often-acknowledged need for both stability 
and change in order to create dynamics, is elaborated upon. This paradox has 
implications for why change is shaped the way it is following political measures. 
Political measures strive to achieve experimentation, that is renewal, change and a 
multiplicity of firms, products and offerings. While experimentation as a process is 
very legitimate and supported by political measures as deregulation, the effects of 
experimentation leads to pressures for legitimacy and stability. In the boundary-
crossing situation, new products, processes and offerings compete for legitimacy. 
This competition creates uncertainty and needs to be reduced. This need is felt by 
the competitors, the consumers (that have difficulty evaluating the offerings) and 
ultimately by the politicians. Thus, experimentation is often restricted. It is thus 
difficult to maintain a continuous renewal in industries following political 
initiatives. However, over time, some firms strive to avoid the safety and the hold 
of dependencies and embeddedness, thus initiating change, or are subjected to 
political measures initiating change. Once experiencing experimentation, firms 
initiate stabilizing processes that may lead to overembeddedness and inertia, and 
son on.  

The four processes politicization, experimentation, adjustment and 
institutionalization can be viewed as a model institutional change as well as for 
industry change, and the processes contribute by linking industry interaction to 
institutional change. Further, the pressures for change and the inertia inherent in 
each situation, can explain the effects of different political measures, as well as of 
industry internal initiatives. Competition and cooperation are at times joined 
together in dependencies; at times constitute different parts of experimentation, 
contributing to renewal. At other times, competition and cooperation are part of 
stabilization measures without causing inertia. A conclusion made is that the 
different combinations of competition and cooperation are of interest in creating 
the demanded dynamics, rather than competition or cooperation per se.  

Print & Media



Print & Media

395

REFERENSER
Referenser till de empiriska kapitlen redovisas separat

Abelson, Robert P. (1976) “Script processing in attitude formation and decision 
making.” I John S. Caroll & John W. Payne (Red) Cognition and Social Behavior. 
Hillsdale: Erlbaum. 33-46. 

Abolafia, Mitchel Y. (1998) ”Markets as cultures: an ethnographic approach.” I Michel 
Callon (Red) The Laws of the Markets. Oxford: Blackwell. 69-85. 

Abrahamson, Eric & Fombrun, Charles J. (1994) ”Macrocultures: determinants and 
consequences.” Academy of Management Review, 19 (4) 728-755.  

Aiginger, Karl, Mueller, Dennis C & Weiss, Christoph (1998) “Objectives, topics and 
methods in industrial organization during the nineties: Results from a survey.” 
International Journal of Industrial Organization, 16, 799-830. 

Albert, Stuart, Ashfort, Blake E., & Dutton, Jane E. (2000) “Organizational identity 
and identification: Charting new waters and building new bridges.” Academy of 
Management Review, 25 (1), 12-17. 

Aldrich, Howard E., & Fiol, Marlene (1994) “Fools rush in? The institutional context 
of industry creation.” Academy of Management Review, 19 (4), 645-670.

Aldrich, Howard E., & Martinez, Martha Argelia (2001) ”Many are called, but few are 
chosen: An evolutionary perspective for the study of entrepreneurship.” 
Entrepreneurship: Theory & Practice, 25 (4), 41- 6. 

Allard-Poesi, Florence (1998) ”Representations and influence processes in groups: 
Towards a socio-cognitive perspectives on cognition in organization.” Scandinavian 
Journal of Management, 14 (4), 395-420. 

Altheide, David L. & Johnson, John M. (1998) “Criteria for assessing interpretive 
validity in qualitative research.” I Norman K. Denzin, & Yvonna S. Lincoln (Red) 
Collecting and Interpreting Qualitative Materials. Thousand Oaks: Sage. 283-312. 

Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (1994) Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 

Andersson, Per (1996) Concurrence, Transition and Evolution. Perspectives of Industrial 
Marketing Change Processes. Doktorsavhandling. EFI. Stockholm School of Economics. 

Ankarloo, Daniel (2000) ”Institutions”, What Is In A Word? A Critique of the New 
Institutional Economics. Lund Studies in Economic History 11.  

Arndt, Margarete & Bigelow, Barbara (2000) “Presenting structural innovation in an 
institutional environment: Hospitals’ use of impression management.” Administrative 
Science Quarterly, 45 (3), 494-522.

Audretsch, David B., Baumol, William J., & Burke, Andrew E. (2001) ”Competition 
policy in dynamic markets”. International Journal of Industrial Organization, 19, 613-634. 

Axelsson, Björn & Easton, Geoff (1992) (Red) Industrial Networks A New View of 
Reality. London: Routledge.  

Bacharach, Samuel B., Bamberger, Peter, Sonnensthul, William J. (1996) “The 
organizational transformation process: The micropolitics of dissonance reduction 
and the Alignment of Logics of Action.” Administrative Science Quarterly, 41 (3), 477-
506.

Bain, J.S. (1956) Barriers to New Competition. Their Character and Consequences in 
Manufacturing Industries. Cambridge: Harvard University Press. 

Bain, J.S. (1959) Industrial Organization. New York: Wiley. 



396

Baldwin, Andrew R.G. & Dareblom, Jeanette (1998) Dynamic competition: History, 
relationships and mental models - A study of the Swedish brewery industry. Arbetsmanus. 
Handelshögskolan i Umeå, institutionen för företagsekonomi. 

Barley, Stephen R. & Tolbert, Pamela S. (1997) ”Institutionalization and structuration: 
Studying the links between action and institution.” Organization Studies, 18 (1) 93-117. 

Barnett, William P., Mischke, Gary A., & Ocasio, William (2000) ”The Evolution of 
Collective Strategies Among Organizations.” Organization Studies, 21 (2), 325-354. 

Barney, Jay B., & Ouchi, William G. (Red) (1986) Organizational Economics. San
Francisco: Jossey-Bass. 

Baum, Joel A.C., Calabrese, Tony & Silverman, Brian S. (2000) “Don't go it alone: 
alliance network composition and startups' performance in Canadian biotechnology.” 
Strategic Management Journal, 21 (3), 267-294. 

Baumol, William J. (2001) ”When is inter-firm coordination beneficial? The case of 
innovation.” International Journal of Industrial Organization, 19, 727-737. 

Becattini, Giacomo (2002) “Industrial Sectors and Industrial Districts: Tools for 
Industrial Analysis.” European Planning Studies, 10 (4), 483-494. 

Beckert, Jens (1999) ”Agency, entrepreneurs, and institutional change. The role of 
strategic choice and institutionalized practices in organizations. Organization Studies, 20 
(5), 777-799. 

Beed, Clive & Beed, Cara (2000) “Intellectual progress and academic economics: 
rational choice and game theory.” Journal of Post Keynesian Economics, 22 (2), 163-185. 

Bengtsson, Maria & Eriksson, Jessica (1998) ”Temporary organizing as a facilitator of 
industry change.” Presenterat vid IRNOP III Conference, Calgary 6-8 juli, 1988.

Bengtsson, Maria & Kock, Sören (2000) “’Coopetition’ in Business Networks -- to 
Cooperate and Compete Simultaneously.” Industrial Marketing Management, 29 (5), 397-
412.

Bengtsson, Maria (1998) Climates of competition. Amsterdam: Harwood Academic 
Publishers.

Bengtsson, Maria, & Söderholm, Anders (1997) ”The Strategic constellation 
Perspective - An Activity Bases Approach to Organization Studies.” Presenterat vid 
den nordiska ämneskonferensen i företagsekonomi i Bodö, 1997. 

Bengtsson, Maria, Eriksson, Jessica & Marell, Agneta (2001) “Changing logics of 
interaction: From a cooperative to a competitive logic.” Presenterat vid den nordiska 
ämneskonferensen i företagsekonomi i Uppsala 16-18 augusti 2001. 

Bengtsson, Maria, Eriksson, Jessica, & Söderholm, Anders (1998) ”Koncentration 
genom förvärv och dess effekter på konkurrensens effektivitet - en studie av fyra 
förvärvsärenden.” Bilaga till SOU 1998:98.

Bengtsson, Maria, Marell, Agneta & Baldwin, Andrew (1998) ”Business Induced 
Barriers in Explaining the Effects of Deregulation: Two Swedish Case Studies.” I M. 
Hossain & J. Malbon (Red) Who Benefits from Privatisation? London: Routledge.  

Bengtsson, Maria, Müllern, Thomas, Söderholm, Anders & Wåhlin, Nils (kommande) 
A Grammar of Organising. Edward Elgar. 

Berger, Peter L., & Luckmann, Thomas. (1966) The Social Construction of Reality. A 
Treaties in the Sociology of Knowledge. London: Penguin Books.  

Bergman, Mats (2002) Lärobok för regelnissar – en ESO-rapport om regelhantering vid 
avreglering. DS 2002:21. Stockholm. 

Bleeke, Joel & Ernst, David (1991) ”The way to win in cross-border alliances.” Harvard
Business Review, 69 (6), 127-135. 

Blomquist, Christine (1996) I marknadens namn. Mångtydiga reformer i svenska kommuner. 
Stockholm: Nerenius & Santérus förlag.  

Print & Media



397

Bogner, William C. & Barr, Pamela S. (2000) “Making Sense in Hypercompetitive 
Environments: A Cognitive Explanation for the Persistence of High Veolcity 
Competition.” Organization Science, 11 (2), 212-226.

Bogner, William C. & Thomas, Howard (1993) “The role of competitive groups in 
strategy formulation: a dynamic integration of two competing models.” Journal of 
Management Studies, 30 (1), 51-67. 

Boje, David M. (1995) “Stories of the storytelling organization: A postmodern analysis 
of Disney as ‘Tamara-land’”. Academy of Management Journal, 38 (4), 997-1035. 

Boje, David M., Luhman, John T., & Baack, Donald E. (1999) “Hegemonic stories and 
encounters between storytelling organizations.” Journal of Management Inquiry, 8 (4), 
340-360.

Bonnedahl, Karl Johan (1999) En företagsstrategisk analys av ekonomisk integration. 
Konsekvenser av Europas inre marknad för svenska mindre tillverkande företag. 
Doktorsavhandling, Institutionen för företagsekonomi, Umeå Universitet. 

Bougon, Michel G. (1992) “Congregate cognitive maps: A unified dynamic theory of 
organization and strategy.” Journal of Management Studies, 29 (3), 369-389. 

Bowring, Michéle A. (2000) “De/Constructing theory. A look at the institutional 

Brahm, Richard. (1995) “National targeting policies, high-technology industries, and 
excessive competition.” Strategic Management Journal, 16, 71-91. 

Braunerhjelm, Pontus, Ganslandt, Mattias, Nyberg, Sten, Stennek, Johan & Wahl, Nils 
(2002) Gränslös konkurrens. Sverige i ett integrerat Europa. Ekonomirådets rapport 
2002.Stockholm: SNS Förlag.

Breschi, Stefano & Malerba, Franco (2001) “The geography of innovation and 
economic clustering: Some introductory notes.” Industrial and Corporate Change, 10 (4) 
817-833.

Bresman, Henrik, & Sölvell, Örjan (1997) “Local and global forces in the innovation 
process of the multinational enterprise – an hour-glass model.” I Heikki Eskelinen 
(Red) NORDREFO 1997:3. Special issue: Regional Specialisation and Local Environment – 
Learning and Competitiveness. Stockholm. 43-64.  

Bresnahan, Timothy, Gambardella, Alfonso & Saxenian, AnnaLee (2001) “’Old 
economy’ inputs for ‘new economy’ outcomes: Cluster formation in the new Silicon 
Valleys.” Industrial and Corporate Change, 10 (4), 835-860. 

Brooks, Geoffrey R. (1995) “Defining market boundaries.” Strategic Management Journal,
16 (7), 535-549. 

Brown, John Seely, & Duguid, Paul (1991) ”Organizational leaning and communities-
of-practice: Toward a unified view of working, learning, and innovation.” Organization 
Science, 2 (1), 40-57. 

Brown, Shona L., & Eisenhardt, Kathleen M. (1998) Competing on the Edge. Strategy as 
Structured Chaos. Boston: Harvard Business School Press.  

Brunsson, Nils (1982) “The irrationality of action and action of rationality.” Journal of 
Management Studies, 19 (1), 29-44. 

Burgers, Willem P., Hill, Charles W.L., & Kim, W. Chan (1993) ”A theory of global 
strategic alliances.” Strategic Management Journal, 14, 419-432.

Burke, Terry, Genn-Bash, Angela, & Haines, Brian (1988) Competition in Theory and 
Practice. New York: Croom Helm.  

Burr, Vivien (1995) An Introduction to Social Constructionism. London: Routledge. 
Callon, Michel (1986) “Some elements of a Sociology of Translation: Domestication of 

the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay.” I John Law (Red) Power, action and 
Belief. London: Routledge.  

Print & Media

theory that positivism built.” Journal of Management Inquiry, 9 (3), 258-279. 



398

Callon, Michel (1998) “The embeddedness of economic markets in economics.” I 
Michel Callon (Red) The Laws of the Markets. Oxford: Blackwell. 1-57. 

Calori, Roland, Lubatkin, Michael, & Very, Philippe (1998) “The development of 
national collective knowledge in management.” I Colin Eden och J.-C. Spender (Red) 

Casper, Steven & Hancké, Bob (1999) ”Global quality norms within national 
production regimes: ISO 9000 standards in the French and German car industries.” 
Organization Studies, 20(6), 961-985. 

Caves, Richard, & Ghemawat, Pankaj (1992) “Identifying mobility barriers.” Strategic 
Management Journal, 13, 1-12. 

Chen, Ming-Jer & Miller, Danny (1994) “Competitive Attack, Retaliation and 
Performance: An expectancy-valence Framework.” Strategic Management Journal, 15, 
85-102.

Christensen, Edward W. & Gordon, George G. (1999) “An exploration of industry, 
culture and revenue growth.” Organization Studies, 20 (3), 397-422. 

Christensen, Søren, & Molin, Jan (1995) “Origin and transformation and organizations: 
Institutional analysis of the Danish Red Cross.” I W. Richard Scott & Søren 
Christensen (Red) The Institutional Construction of Organizations. Thousand Oaks: Sage. 
67-90.

Chung, Seungwha, Singh, Harbir & Lee, Kyungmook (2000) ”Complementarity, status 
similarity and social capital as drivers of alliance formation.” Strategic Management 
Journal, 21, 1-22. 

Clandinin, D. Jean & Connelly, F. Michael (1998) “Personal experience methods.” I 
Norman K Denzin, & Yvonna S. Lincoln (Red) Collecting and Interpreting Qualitative 
Materials. Thousand Oaks: Sage. 150-178. 

Craig, Tim (1996) “The Japanese beer wars: Initiating and responding to 
hypercompetition in new product development.” Organization Science, 7 (3), 302-321.

Cuddy, Michael & Gekker, Ruvin (Red) (2002) Institutional Change in Transition 
Economies. Aldershot: Ashgate 

Cummings, Jeffrey L., & Doh, Jonathan P. (2000) “Identifying who matters: Mapping 
key players in multiple environments.” California Management review, 42 (2), 83-104.

Curran J.G.M. & Goodfellow, J.H. (1989) “Theoretical and Practical Issues in the 
Determination of Market Boundaries.” European Journal of Marketing, 24 (1), 16-28. 

Czaban, Laszlo & Whitley, Richard (2000) ”Incremental organizational change in a 
transforming society: Managing turbulence in Hungary in the 1990s.” Journal of 
Management Studies, 37(3), 371-392. 

Czarniawska, Barbara (1998) A Narrative Approach to Organization Studies. Qualitative 
Research Methods Series 43. London: Sage.  

Czarniawska, Barbara (1999) “Att studera management som skapande och 
återskapande av handlingsnät.” Nordiske OrganisasionsStudier, 3, 5-24.”

Czarniawska, Barbara (2000) ”Social Constructionism and Organization Studies”. 
Manus, senare version publicerad i Robert Westwood & Stewart Clegg (Red) (2003) 
Debating organization. Point-counterpoint in organization studies. Melbourne: Blackwell 
Publishing. 

Czarniawska, Barbara, & and Sevón, Guje (1996) “Introduction”, I Barbara 
Czarniawska & Guje Sevon (Red) Translating Organizational Change. New York: De 
Gruyter. 1-12. 

Czarniawska, Barbara, & Joerges, Bernward (1996) “Travel of ideas.“ I Barbara 
Czarniawska & Guje Sevon (Red) Translating Organizational Change. New York: De 
Gruyter. 13-48. 

Print & Media

Managerial and Organizational Cognition. London: Sage. 147-167. 



399

D’Aunno, Thomas, Succi, Melissa, & Alexander, Jeffrey A. (2000) “The role of 
institutional and market forces in divergent organizational change.” Administrative 
Science Quarterly, 45 (4), 679-703. 

D’Aunno, Thomas, Sutton, Robert I. & Price, Richard H. (1991) “Isomorphism and 
external support in conflicting institutional environments: A study of drug abuse 
treatment units.” Academy of Management Journal, 34 (3), 636-661. 

D’Aveni, Richard A. (1994) Hypercompetition: Managing the dynamics of strategic maneuvering.
New York: The Free Press.

D’Aveni, Richard A. (1999) “Strategic supremacy through disruption and dominance.” 

Dacin, M. Tina, Goodstein, Jerry, & Scott, W. Richard (2002) ”Institutional theory and 
institutional change: Introduction to the special research forum.” Academy of 
Management Journal, 45 (1), 45-57.

Daft, Richard L., & Weick, Karl E. (1984) “Toward a model of organizations as 
interpretation systems.” Academy of Management Review, 9 (2), 284-295.

Das, T.K., Teng, Bing-Sheng (2000) ”A resource-based theory of strategic alliances.” 
Journal of Management, 26 (1), 31-61.

De Pestel, Frank Scheirsen, Steve Vandeweghe, Nico Verbeke, Hans (1996) 
”noititepmoCCooperation” Magisteruppsats, institutionen för företagsekonomi, 
Umeå School of Business and Economics. 

Deephouse, David L. (1999) “To be different, or to be the same? It’s a question (and 
theory) of strategic balance.” Strategic Management Journal, 20, 147-166. 

Denzin, Norman K & Lincoln, Yvonna S. (Red) (1998) Collecting and Interpreting
Qualitative Materials. Thousand Oaks: Sage. 

DiMaggio, Paul J. & Powell, Walter W. (1983) ”The iron cage revisited: Institutional 
isomorphism and collective rationality in organizational fields.” American Sociological 
Review, 48 (April), 147-160. 

DiMaggio, Paul J. & Powell, Walter W. (1991) ”Introduction.” I Walter W. Powell & 
Paul J. DiMaggio (Red) The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago: The 
University of Chicago Press. 1-38. 

DiMaggio, Paul J. (1988) “Interest and agency in institutional theory.” I Zucker, Lynne 
G. (Red) Institutional Patterns and Organizations. Culture and Environment. Cambridge, 
Mass: Ballinger Publishing Company. 3-21. 

Dobbin, Frank (1995) “The origins of economic principles: Railway entrepreneurs and 
public policy in 19th-century America.” I W. Richard Scott & Søren Christensen 
(Red) The Institutional Construction of Organizations. Thousand Oaks: Sage. 

Dollinger, Marc J. (1990) ”The evolution of collective strategies in fragmented 
industries.” Academy of Management Review, 15 (2), 266-285. 

Doucouliagos, Hristos & Hone Philip (2000) ”Deregulation and subequilibrium in the 
Australian dairy processing industry.” The Economic Record, 76 (233), 152-62. 

Dussauge, Pierre & Garette, Bernard (1999) Cooperative Strategy. Competing 

Dutton, Jane E. (1993) “The making of organizational opportunities: An interpretive 
pathway to organizational change.” Research in Organizational Behavior, 15, 195-226. 

Easton, Geoff (1990) “Relationships among competitors”. I George Day, Barton 
Weitz & Robin Wensley (Red) The Interface och Marketing and Strategy. Greenwich: JAI 
Press Inc. 57-100. 

Easton, Geoff, & Lundgren, Anders (1992) “Changes in industrial networks as flow 
through nodes”. I Björn Axelsson & Geoff Easton(Red) Industrial networks: a new view 

Print & Media

Sloan Management Review, 40 (3), 127-135.

Successfully Through Strategic Alliances. Chichester: Wiley. 

of reality. London: Routledge. 89-104. 



400

Eden, Colin & Spender, J.-C. (1998) (Red) Managerial and Organizational Cognition.
London: Sage. 

Eisenhardt, Kathleen (1995) “Building theories from case study research.” I George P. 
Huber & Andrew H. Van de Ven (Red) Longitudinal Field Research Methods. New York: 
Sage.

Elberfeld, Walter & Wolfstetter, Elmar (1999) “A dynamic model of Bertrand 
competition with entry” International Journal of Industrial Organization, 17 (4), 513-525.

Ellig, Jerry & Lin, Daniel (2001) “A Taxonomy of Dynamic Competition Theories.” I 
Jerry Ellig (Red) Dynamic Competition and Dynamic Policy. Technology, Innovation and 
antitrust issues. Cambridge University Press. 16-44.  

Ellig, Jerry (2001) “Introduction”, I Jerry Ellig (Red) Dynamic Competition and Dynamic 
Policy. Technology, Innovation and antitrust issues. Cambridge University Press. 1-15. 

Ely, Margot (1993) (orig. 1991) Kvalitativ forskning i praktiken - cirklar inom cirklar. Lund: 
Studentlitteratur.

Ericson, Anders (1979) Stagnation, kris och utveckling. Strategier och utvecklingsförlopp i 
svenska TEKO-företag. Malmö: BAS.

Eriksson, Jessica (1999) ”Going beyond the ‘pure’ - co-ordinating mechanisms within 
an industry.” Presenterat vid den Nordiska ämneskonferensen i företagsekonomi i 
Helsingfors, 19-21 augusti 1999. 

Fernler, Karin (1996) Mångfald eller likriktning. Effekter av en avreglering, Stockholm: 
Nerenius & Santérus Förlag.  

Fligstein, Neil (1996) ”Markets as politics: A political cultural approach to market 
institutions.” American Sociological Review, 61, 656-673. 

Ford, David (1997) “Introduction: the interaction approach.” I David Ford (Red) 
Understanding Business Markets (andra upplagan) London: Dryden Press. ix-xvi. 

Forssell, Anders (1992) Moderna tider i Sparbanken. Stockholm: Nerenius & Santérus 
Förlag.  

Forssell, Anders (2002) “Competition ad a tool of change and conformity.” 
Presenterad vid The Conference on Different Perspectives on Competition and 
Cooperation. Umeå, 5-7 maj, 2002.  

Foss, Nicolai, J (1996) “Research in strategy, economics, and Michael Porter.” Journal of 
Management Studies, 33 (1), 1-24. 

Frances, Jennifer, Levacic, Rosalind, Mitchell, Jeremy & Thompson, Grahame (1991) 
“Introduction” I Grahame Thompson, Jennifer Frances, Rosalind Levacic & Jeremy 
Mitchell (Red) Markets, Hierarchies and Networks - The Coordination of Social Life.
London: Sage. 1-23. 

Friedland, Roger & Alford, Robert R. (1991) “Bringing society back in: Symbols, 
practices, and institutional contradictions.” I Walter W. Powell & Paul J. DiMaggio 
(Red) The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago: The University of 
Chicago Press. 232-263.

Gadde, Lars-Erik, & Håkansson, Håkan (1992) “Analysing change and stability in 
distribution channels - a network approach.” I Björn Axelsson & Geoff Easton (Red) 
Industrial networks: a new view of reality. London: Routledge. 166-179. 

Galambos, Louis (1966) Competition & cooperation. Baltimore: John Hopkins.  
Galvin, Tiffany L. (2002) “Examining Institutional Change: Evidence from the 

Founding Dynamics of U.S. Health Care Interest Associations.” Academy of 
Management Journal, 45 (1), 673-696. 

Garud, Raghu, Jain, Sanjay & Kumaraswamy, Arun (2002) “Institutional 
Entrepreneurship in the Sponsorship of Common Technological Standards: The 
Case of Sun Microsystems and Java.” Academy of Management Journal, 45 (1), 196-214. 

Print & Media



401

Genschel, Phillippe (1997) “How Fragmentation Can Improve Co-ordination: Setting 

Gergen, Kenneth, J. (1999) An Invitation to Social Construction. London: Sage. 
Ghemawat, Pankaj & Kenned, Robert E. (1999) “Competitive Shocks and Industrial 

Structure: The Case of Polish Manufacturing.” International Journal of Industrial 
Organization 17 (August), 847-867. 

Giddens, Anthony (1984) The Constitution of Society. Berkeley: University of California 
Press.

Gilbert, Richard J. (1989) “Mobility barriers and the value of incumbency.” I Richard 
Schmalensee & Robert D. Willig (Red) Handbook of Industrial Organization, Volume I.
Amsterdam: North-Holland. 476-534. 

Gilje, Nils, & Grimen, Harald (1992) Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg. 
Daidalos.

Gimeno, Javier, & Woo, Carolyn Y. (1996) “Hypercompetition in a multimarket 
environment: The role of strategic similarity and multimarket contact in competitive 
de-escalation.” Organization Science, 7 (3), 322-341. 

Gioia, Dennis A., & Chittipeddi, Kumar (1991) “Sensemaking and sensegiving in 
strategic change initiation.” Strategic Management Journal, 12, 433-448. 

Glaser, Barney G. & Strauss, Anselm L (1967) The Discovery of Grounded Theory. Strategies 
for Qualitative Research. Hawthorne: de Gruyter. 

Glete, Jan (1987) Ägande och industriell omvandling: ägargrupper, skogsindustri, verkstadsindustri 
1850-1950. Stockholm: SNS. 

Grandori, Anna (1997) “Governance Structures, Coordination Mechanisms and 
Cognitive Models.” The Journal of Management and Governance, 1, 29-47. 

Grandori, Anna, & Soda, Guiseppe (1995) “Inter-firm network: Antecedents, 
mechanisms and forms.” Organization Studies, 16 (2), 183-214. 

Granovetter, Mark (1973) “The Strength of Weak Ties.” American Journal of Sociology 78 
(6), 1360-80. 

Greenwood, Royston & Hinings, C.R. (1996) ”Understanding Radical Organizational 
Change: Bringing Together the Old and the New Institutionalism.” Academy of 
Management Review 21, (4), 1022-1054.

Greenwood, Royston, Suddaby, Roy & Hinings, C.R. (2002) “Theorizing Change: The 
Role of Professional Associations in the Transformation of Institutionalized Fields.” 
Academy of Management Journal, 45 (1), 58-80. 

Greve, Heinrich R. (1996) ”Patterns of competition: The diffusion of a market 
position in radio broadcasting.” Administrative Science Quarterly, 41 (1), 29-60. 

Greve, Heinrich R. (1998) ”Managerial Cognition and the Mimetic Adoption of 
Market Positions: What You See is What You Do.” Strategic Management Journal, 19, 
967-988.

Guba, Egon, & Lincoln, Yvonna S. (1998) “Competing Paradigms in Qualitative 
Research.” I Norman K Denzin, & Yvonna S. Lincoln (Red) The Landscape of 
Qualitative Research. Theories and Issues. (orig. 1994) Thousand Oaks: Sage. 195-220. 

Hacking, Ian (1999) The Social Construction of What? Cambridge: Harvard University 
Press.

Håkansson, Håkan (1992) “Evolution processes in industrial networks.” I Björn 
Axelsson & Geoff Easton(Red) Industrial networks: a new view of reality. London: 
Routledge. 129-143. 

Håkansson, Håkan, Laage-Hellman, Jens, Lundgren, Anders & Waluszewski, 
Alexandra (1993) Teknikutveckling i företaget: ett nätverksperspektiv. Lund: 
Studentlitteratur.

Print & Media

Standards in Internation  Telecommunications.”Organization Studies, 18 (4), 603-622. 



402

Hamel, Gary (1991) “Competition for competence and inter-partner learning within 
international strategic alliances.” Strategic Management Journal, 12, 83-104. 

Hammarkvist, Karl-Olof, Mattsson, Lars-Gunnar & Håkansson, Håkan (1982) 
Marknadsföring för konkurrenskraft. Malmö: Liber. 

Hannan, Michael T., & Freeman, John (1989) Organizational ecology. Cambridge: Harvard 
University Press. 

Hansing, Johan, Ingemarsson, Mikael, Linnhag, Anders (1996) Konkurrens på avreglerade 
marknader. Konkurrensverkets rapportserie 1996:4. Stockholm. 

Harrigan, Kathryn Rudie (1988) ”Joint ventures and competitive strategy.” Strategic 
Management Journal, 9, 141-158. 

Harris, Stanley G. (1996) ”Organizational culture and individual sensemaking: A 
schema-based perspective.” I James R. Meindl, Charles Stubbart, Joseph F. Porac 
(Red) Cognition Within and Between Organizations. Thousand Oaks. Sage. 283-306.

Hasselbladh, Hans, & Kallinikos, Jannis (2000) “The project of rationalization: A 
critique and reappraisal of neo-institutionalism in organization studies.” Organization 
Studies, 21 (4), 697-720.

Hatten, Kenneth J. & Schendel, Dan E. (1977) “Heterogeneity within an industry: firm 
conduct in the U.S. brewing industry, 1965-71.” Journal of Industrial Economics, 26 (2), 
97-113.

Haukedal, Willy & Grønhaug, Kjell (1994) ”Context-Specific rationality in sense-
making of strategic stimuli.” Scandinavian Journal of Management, 10 (4), 355-367. 

Haveman, Heather A. & Nonnemaker, Lynn (2000) “Competition in multiple 
geographic markets: The impact on growth and market entry.” Administrative Science 
Quarterly, 45, 232-267. 

Haveman, Heather A. & Rao, Hayagreeva (1997) “Structuring a theory of moral 
sentiments: Institutional and organizational coevolution in the early thrift industry.” 
American Journal of Sociology, 102 (6), 1606-1651. 

Hawawini, Gabriel, Subramanian, Venkat & Verdin, Paul (2003) ”Is performance 
driven by industry- or firm-specific factors? A new look at the evidence.” Strategic 
Management Journal, 24, 1-16.

Hayek, Frederick von (1991) “Spontaneous (‘grown’) order and organised (‘made’) 
order”. I Thompson, Grahame, Frances, Jennifer, Levacic, Rosalind, & Mitchell, 
Jeremy (1991) (Red) Markets, Hierarchies and Networks - The Coordination of Social Life.
London: Sage. 293-301. 

Helgesson, Claes-Fredrik (1999) Making a Natural Monopoly. The Configuration of Techno-
Economic Order in Swedish Telecommunications. Doktorsavhandling, Stockholm School of 
Economics.

Hellgren, Bo & Löwstedt, Jan (1997) Tankens företag – kognitiva kartor och meningsskapande 
processer i organisationer. Stockholm: Nerenius & Santérus förlag.

Hellgren, Bo & Löwstedt, Jan (1998) ”Agency and organization: A social theory 
approach to cognition.” I Colin Eden & J.-C. Spender (Red) Managerial and 
Organizational Cognition. London: Sage, 40-57. 

Hellgren, Bo & Melin, Leif (1993) “The role of strategists’ ways-of-thinking in strategic 
change processes.” I John Hendry, Gerry Johnson & Gerry Newton (1993) Strategic 
Thinking, Leadership and the Management of Change. London: Wiley. 

Heracleous, Loizos, & Barrett, Michael (2001) “Organizational change as discourse: 
Communicative actions and deep structures in the context of information technology 
implementation”. Academy of Management Journal, 44 (4), 755-778. 

Hesterly, William S. & Zenger, Todd R. (1993) “The myth of a monolithic economics: 
Fundamental assumptions and the use of economic models in policy and strategy 
research.” Organization Science, 4 (3) 496-510.  

Print & Media



403

Hill, Charles W.L. & Deeds, David L. (1996) “The importance of industry structure for 
the determination of firm profitability: A neo-Austrian approach.” Journal of 
Management Studies, 33 (4) 429-451. 

Hirsch, Paul M. (1997) ”Sociology without social structure: Neoinstitutional theory 
meets brave new world. Review Essay” American Journal of Sociology, 102 (6), 1702-
1723.

Hodder, Ian (1998) “The interpretation of documents and material culture.” I Norman 
K Denzin, & Yvonna S. Lincoln (Red) Collecting and Interpreting Qualitative Materials. 
Thousand Oaks: Sage. 110-129. 

Hoffman, Andrew J. (1999) “Institutional evolution and change: Environmentalism 
and the U.S. chemical industry.” Academy of Management Journal, 42 (4), 351-371. 

Holmqvist, Mikael (2003) “A dynamic model of intra- and interorganizational 
learning” Organization Studies, 24 (1), 95-123. 

Direction. Oxford: Oxford University Press.
Hultén, Peter (2002) Managing a Cross-Institutional Setting: A Case Study of a Western Firm’s 

Subsidiary in the Ukraine. Doktorsavhandling, Institutionen för företagsekonomi, 
Umeå Universitet. 

Hunt, Shelby (2000) A general theory of competition: resources, competences, productivity, economic 
growth. Thousand Oaks: Sage.

Ilinitch, Anne Y., D’Aveni, Richard A:, & Lewin, Arie Y. (1996) “New organizational 
forms and strategies for managing in hypercompetitive environments.” Organization 
Science, 7 (3), 211-220. 

Jarzabkowski, Paula (2003) ”Strategic practices: An activity theory perspective on 
continuity and change” Journal of Management Studies, 40 (1), 23-45. 

Jepperson, Ronald L. (1991) “Institutions, institutional effects, and institutionalism.” I 
Walter W. Powell & Paul J. DiMaggio (Red) The New Institutionalism in Organizational 
Analysis. Chicago: The University of Chicago Press. 143-163. 

Johanson, Jan & Mattsson, Lars-Gunnar (1994) ”The markets-as-networks tradition in 
Sweden.” Reprint series - Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet.

Johansson Lindfors, Maj-Britt (1989) Organisationers ideologiska ansikten. Om grundläggande 
föreställningar i mindre företag. Doktorsavhandling, Institutionen för företagsekonomi, 
Umeå Universitet. 

Johansson Lindfors, Maj-Britt (1991) Att utveckla kunskap. Om metodologiska och andra 
vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund: Studentlitteratur.

Johansson, Roine (2002) Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen. Lund: 
Studentlitteratur.

Johnson, Gerry, Melin, Leif & Whittington, Richard (2003) “Micro strategy and 
strategizing: Towards an activity–based view”. Journal of Management Studies, (40)1, 3-
22.

Johnson, Gerry, Smith, Stuart, & Codling, Brian (2000) “Microprocesses of 
institutional change in the context of privatization”. Academy of Management Review, 25 
(3), 572-580. 

Jönsson, Sten (1997) “Institutions and Organizations, by W.R: Scott.” Scandinavian 
Journal of Management, 13 (3), 321-323. 

Jorde, Thomas M. & Teece, David J. (1989) “Competition and cooperation: Striking 
the right balance.” California Management Review, 31 (3), 25-37. 

Kaminski, Antoni Z. & Strzalkowski, Piotr (1993) “Strategies of institutional change in 
central and eastern European economies.” I Sven-Erik Sjöstrand (Red.) Institutional
Change. Theory and Empirical Findings. On institutions and institutional change.” Studies 
in Socio- Economics. Armonk, New York: M.E. Sharpe. 139-150. 

Print & Media

Huff, Anne Sigismund, Huff, James Oran & Barr, Pamela S. (2000) When Firms Change 



Print & Media

404

Kanter, Rosabeth Moss (1994) “Collaborative advantage: The art of alliances.” Harvard 
Business Review, 72 (4), 96-109. 

Karlsson, Magnus (1998) The Liberalisation of Telecommunications in Sweden; technology and 
regime change from the 1960s to 1993. Doktorsavhandling, TEMA, Linköpings 
Universitet.

Kavanagh, Donncha, & Araujo, Luis (1995) ”Chronigami: Folding and unfolding 
time.” Accounting Management and Information Technology, 5 (2), 103-121. 

Kondra, Alex Z., & Hinings, C.R. (1998) “Organizational diversity and change in 
institutional theory.” Organizational Studies, 19 (5), 743-767.  

Konkurrensverket (1998a) Avreglerade marknader i Sverige- en uppföljning.
Konkurrensverkets rapportserie 1998:3. Stockholm. 

Konkurrensverket (2000a) Konkurrensen i Sverige under 90-talet. Problem och förslag.
Konkurrensverkets rapportserie 2000:1 Stockholm. 

Konkurrensverket (2002) Konkurrensen i Sverige 2002. Konkurrensverkets rapportserie 
2000:4 Stockholm. 

Kraatz, Matthew S. & Zajac, Edward J. (1996) ”Exploring the limits of the new 
institutionalism: the causes and consequences of illegitimate organizational change.” 
American Sociological Review, 61, 812-836. 

Krizner, Israel M. (1973/1991) “Market process versus market equilibrium.” I 
Grahame Thompson, Jennifer Frances, Rosalind Levacic & Jeremy Mitchell (Red) 
Markets, Hierarchies and Networks - The Coordination of Social Life. London: Sage. 53-65. 

Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
Landström, Hans (2000) Entreprenörskapets rötter. Lund: Studentlitteratur. 
Langley, Ann (1999) “Strategies for Theorizing from Process Data.” Academy of 

Management Review, 24 (4), 691-713. 
Lant, Theresa K., & Baum, Joel A.C. (1995) “Cognitive sources of socially constructed 

competitive groups: Examples from the Manhattan hotel industry.” I W. Richard 
Scott & Søren Christensen (Red) The Institutional Construction of Organizations.
Thousand Oaks: Sage. 15-38. 

Larsson, Rikard, Bengtsson, Lars, Henriksson, Kristina & Sparks, Judith (1998) “The 
interorganizational learning dilemma: Collective knowledge development in strategic 
alliances”. Organization Science, 9 (3) 285-305. 

Latour, Bruno (1986) “The powers of association. I John Law (ed.) Power, Action and 
Belief. London: Routledge and Kegan Paul. 264-280. 

Latour, Bruno (1999) Pandora’s hope. Essays on the Reality of Science Studies. Cambridge 
Mass: Harvard University Press.  

Lawrence, Paul R., & Lorsch, Jay William (1969) Organization and Environment. Managing 
differentiation and Integration. Homewood, Ill.; Richard D. Irwin, Inc. 

Lawrence, Thomas B, Hardy, Cynthia & Phillips, Nelson (2002) ”Institutional effects 
of interorganizational collaboration: The emergence of proto-institutions.” Academy of 
Management Journal, 45 (1), 281-290. 

Lawrence, Thomas B., Winn, Monica I., & Jennings, P Deveraux (2001) “The temporal 
dynamics of institutionalization”. Academy of Management Review, 26 (4), 624-644. 

Leblebici, Huseyin, Salancik, Gerald R., Copay, Anne & King, Tom (1991) 
”Institutional change and the transformation of interorganizational fields: An 
organizational history of the U.S: radio broadcasting industry.” Administrative Science 
Quarterly, 36, 333-363. 

Lengnick-Hall, Cynthia A. & Wolff, James A. (1999) “Similarities and contradictions in 
the core logic of three strategy research streams.” Strategic Management Journal, 20, 
1109-1132.



405

Lerpold, Lin (2003) Reputation by association: exploring alliance formation and organizational 
identity adaptation. Doktorsavhandling. Institutet för internationellt företagande vid 
Handelshögskolan i Stockholm . 

Leuenberger, Christine & Pinch, Trevor (2000) “Social Construction and 
Neoinstitutional Theory. A response to Bowring”. Journal of Management Inquiry, 9 (3), 
271-273.

Levacic, Rosalind (1991) “Markets and government: an overview.” I Grahame 
Thompson, Jennifer Frances, Rosalind Levacic & Jeremy Mitchell (Red) Markets,
Hierarchies and Networks - The Coordination of Social Life. London: Sage. 21-23 

Liljenberg, Anders (2001) Customer-geared competition: a socio-Austrian explanation of Tertius 
Gaudens. Doktorsavhandling, Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan 
i Stockholm

Lincoln, Yvonna, S., & Guba, Egon, G. (1985) Naturalistic Inquiry. Sage: Beverly Hills.
Loasby, Brian J. (1999) Knowledge, Institutions and Evolution in Economics.” The Graz 

Schumpeter Lectures. Routledge: London.  
Louis, Meryl Reis (1980) ”Surprise and sense making; What newcomers experience in 

entering unfamiliar organizational settings.” Administrative Science Quarterly, 25, 226-
251.

Lundgren, Anders & Nordenlöw, Lena (1995) “Mellan teknik och marknad - tekniskt 
entreprenörskap i industriella nätverk.” I Lars Gunnar Mattsson & Staffan Hultén 
(Red) Företag och marknader i förändring: dynamik i nätverk. Stockholm: Nerenius & 
Santérus. 163-185. 

Lundgren, Anders (1992) “Coordination and processes in industrial networks.” I Björn 
Axelsson & Geoff Easton (Red) Industrial networks: a new view of reality. London: 
Routledge. 144-165. 

Dependence. Cheltenham: Edward Elgar. 
Mahoney, Joseph T. & Pandian, Rajendran, J. (1992) “The resource-based view within 

the conversation of strategic management.” Strategic Management Journal, 13, 363-380. 
Malerba, Franco, Nelson, Richard, Orsenigo, Luigi & Winter, Sidney (2001) 

”Competition and industrial policies in a ’history friendly’ model of the evolution of 
the computer industry.” International Journal of Industrial Organization, 19, 635-664. 

March, James G. (1991) “Exploration and exploitation in organizational learning.” 
Organizations Science, 2 (1), 71-87.

March, James G. (1996) ”Continuity and change in theories of organizational action.” 
Administrative Science Quarterly, 41 (2), 278-287.  

Martin, Joanne (2002) Organizational culture: mapping the terrain. Thousand Oaks: Sage.
Maskell, Peter (2001) “Towards a knowledge-based theory of the geographical cluster.” 

Industrial and Corporate Change, 10 (4), 921-943.  
Mattsson, Lars-Gunnar, & Hultén, Staffan (1994) “Dynamik i nätverk – företag och 

marknader i förändring.“ I Lars-Gunnar Mattsson & Staffan Hultén (Red) Företag och 
marknader i förändring: dynamik i nätverk. Stockholm: Nerenius&Santérus. 11-21. 

McEvily, Bill & Zaheer, Akbar (1999) ”Bridging ties: A source of firm heterogeneity in 
competitive capabilities.” Strategic Management Journal, 20, 1133-1156.

MD 1991:21. “NO mot Arla ek.för och Gefleortens Mejeriförening ek.för.” 
Marknadsdomstolens avgöranden. 

Melander, Anders (1997) Industrial Wisdom and Strategic Change. Doktorsavhandling, 
Jönköping International Business School Dissertation Series 001.  

Merriam, Sharan B. (1994) Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 
Meyer, Alan D., Goes, James B, & Brooks, Geoffrey R. (1995) “Organizations reacting 

to hyperturbulence.” I George P. Huber & Andrew H. Van de Ven (Red) Longitudinal

Print & Media

Magnusson, Lars, & Ottosson, Jan (Red) (1997) Evolutionary Economics and Path 



406

Field Research Methods - Studying processes of Organizational Change. Thousand Oaks: Sage. 
299-350.

Meyer, John W. & Rowan, Brian (1977) ”Institutionalized organizations: formal 
structure as myth and ceremony.” American Journal of Sociology, 83: 340-63. 

Mezias, Stephen, J. (1990) “An institutional model of organizational practice: Financial 
reporting at the Fortune 200.” Administrative Science Quarterly, 35, 431-457. 

Michie, Jonathan & Prendergast, Renee (1998) “Government intervention in a 
dynamic economy.” New Political Economy, 3 (3), 391-406. 

Miles, Grant, Snow, Charles C, & Sharfman, Mark P. (1993) “Industry variety and 
performance.” Strategic Management Journal, 14, 163-177. 

Miller, Danny & Chen, Ming-Jer (1994) “Sources and consequences of competitive 
inertia: A study of the U.S. airline industry.” Administrative Science Quarterly, 39, 1-23. 

More, Elizabeth & McGrath, Michael (1999) “Working cooperatively in an age of 
deregulation.” Journal of Management Development, 18 (3), 227-354.

Mouritzen, Jan, & Skærbæk, Peter (1995) “Civilization, art, and accounting: The Royal 
Danish theater - An enterprise straddling two institutions.” I W. Richard Scott & 
Søren Christensen (Red) The Institutional Construction of Organizations. Thousand Oaks: 
Sage. 91-112. 

Müllern, Tomas, & Östergren, Katarina (1995) Lärandekulturer. En studie av 
organisatoriskt lärande under olika institutionella betingelser. Doktorsavhandling, 
Institutionen för företagsekonomi, Umeå Universitet.  

Nagarajan, Anuradha, & Mitchell, Will (1998) “Evolutionary diffusion: internal and 
external methods used to acquire encompassing, complementary, and incremental 
technological changes in the lithotripsy industry.” Strategic Management Journal, 5, 477-
96.

Nalebuff, Barry & Brandenburger, Adam (1996) Co-opetition. Göteborg: ISL.  
Nault, Barrie R. & Vandenbosch, Mark B. (1996) “Eating Your Own Lunch: 

Protection Through Preemption.” Organization Science, 7 (3), 342-358. 
Neven, Damien J. (2000) “”Collusion” under Article 81 and the Merger Regulation.” I 

Fighting Cartels – why and how? Stockholm: Konkurrensverket, 56-77. 
Newman, Karen L. (2000) “Organizational Transformation during institutional 

upheaval.” The Academy of Management Review, 25 (3), 602-619. 
Nielsen, Klaus (2001) “Institutionalist approaches in the social sciences: Typology, 

dialogue, and future challenges.” Journal of Economic Issues, 2, 505-515. 
Norén, Lars (1995) Tolkande företagsekonomisk forskning. Lund: Studentlitteratur.
Norén, Lars (2003) Valfrihet till varje pris. Om design av kundvalsmarknader inom skola och 

omsorg. Göteborg: BAS. 
Norgren, Claes (2003) ”Konkurrensen på elmarknaden - det är dags att tänka på 

konsumenten ” Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör på Svensk Energis 
Elmarknadsdagar den 6 november 2003. www.kkv.se, 2003-11-13. 

North, Douglass C. (1990) Institutions, institutional change and economic performance.
Cambridge: Cambridge University Press.

Oliver, Amalya Lumerman, & Ebers, Marc (1998) “Networking network studies; An 
analysis of conceptual configurations in the study of inter-organizational 
relationships.” Organizations Studies, 19 (4), 549-583. 

Oliver, Christine (1988) “The collective strategy framework: An application to 
competing predictions of isomorphism.” Administrative Science Quarterly, 33 (4), 543-
561.

Oliver, Christine (1991) “Strategic responses to institutional processes.” Academy of 
Management Review, 16 (1), 145-179. 

Print & Media



407

Oliver, Christine (1992) “The antecedents of deinstitutionalization.” Organization 
Studies, 13 (4), 563-588. 

Oliver, Christine (1997a) “Sustainable competitive advantage: combing institutional 
and resource-based views.” Strategic Management Journal, 18 (9), 697-713. 

Oliver, Christine (1997b) “The influence of institutional and task environment 
relationships on organizational performance: The Canadian construction industry.” 
Journal of Management Studies, 34 (1), 99-124. 

Orton, James Douglas (1997) “ From inductive to iterative grounded theory: zipping 
up the gap between process theory and process data.” Scandinavian Journal of 
Management, 13 (4), 419-438. 

Paniccia, Ivana (1998) ”One, a hundred, thousands of industrial districts. 
Organizational variety in local networks of small and medium-sized enterprises.” 
Organization Studies, 19 (4), 667-699.

Parker, Martin (1992) “Post-Modern organizations or postmodern organization 
theory.” Organization Studies, 13 (1), 1-18. 

Pentland, Brian T. (1999) “Building process theory with narrative: From description to 
explanation.” Academy of Management Review, 24 (4), 711-724. 

Pettigrew, Andrew M. (1995) “Longitudinal field research on change.” I George P. 
Huber & Andrew H. Van de Ven (Red) Longitudinal Field Research Methods - Studying 
processes of Organizational Change. Thousand Oaks: Sage. 91-125. 

Pettigrew, Andrew M. (1997) “What is a processual analysis?” Scandinavian Journal of 
Management, 13 (4), 337-348. 

Pettigrew, Andrew M., & Whipp, Richard (1993) Managing change for competitive success.
Oxford: Blackwell Business Oxford. 

Pettigrew, Andrew M., Ferlie, E., & McKee, L. (1992) Shaping strategic change: making 
change in large organizations: the case of the National Health Service. London: Sage.  

Phillips, Margaret E. (1996) ”Industry mindsets: Exploring the cultures of two macro-
organizational settings.” I James R. Meindl, Charles Stubbart, Joseph F. Porac (Red) 
Cognition Within and Between Organizations. Thousand Oaks. Sage. 475-507.  

Pitelis, Christos (1994) “Industrial strategy: For Britain, in Europe and the world” 
Journal of Economic Studies, 21 (5), 2-92 

Pleatsikas, Christopher, & Teece, David (2001) “The analysis of market definition and 
market power in the context of rapid innovation.” International Journal of Industrial 
Organization, 19 (5), 665-693.  

Porac, Joseph F., & Thomas, Howard (1990) “Taxonomic mental models in 

Porac, Joseph F., Meindl, James R. & Stubbart, Charles (1996) ”Introduction.” I James 
R. Meindl, Charles Stubbart, Joseph F. Porac (Red) Cognition Within and Between 
Organizations. Thousand Oaks. Sage. ix-xxiii.  

Porac, Joseph F., Thomas, Howard, & Baden-Fuller, C. (1989) “Competitive groups as 
cognitive communities: the cases of Scottish knitwear manufacturers.” Journal of 
Management Studies, 26 (4), 397-416.

Porac, Joseph F., Thomas, Howard, Wilson, Fiona, Pation, Douglas, Confer, Albania
(1995) ”Rivalry and the industry model of Scottish knitwear producers.” 
Administrative Science Quarterly, 40, 203-227. 

Porter, Michael E. (1980) Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and 
competitors. New York: The Free Press. 

Porter, Michael E. (1981) “The contributions of industrial organization to strategic 
management.” Academy of Management Review, 6 (4), 609-620. 

Porter, Michael E. (1983) Konkurrensstrategier. Göteborg: ISL.  

Print & Media

competitor definition.” Academy Management Review, 14, (2), 224-240. 



408

Porter, Michael E. (1998) ”‘From competitive advantage to corporate strategy”. I 
Michael E. Porter (Red) On Competition. The Harvard Business Review Book Series. 
117-151.

Pouder, Richard & St John, Caron (1996) “Hot spots and blind spots: Geographical 
clusters of firms and innovation.” Academy of Management Review, 21 (4), 1192-1225. 

Powell, Walter W. (1991) ”Expanding the Scope of Institutional Analysis.” I Walter W. 
Powell & Paul J. DiMaggio (Red) The New Institutionalism in Organizational Analysis.
Chicago: The University of Chicago Press. 183–203. 

Powell, Walter W. (1998) “Learning from collaboration: Knowledge and networks in 
the biotechnology and pharmaceutical.” California Management Review, 40(3), 228-440. 

Powell, Walter W., Koput, Kenneth W. & Smith-Doerr, Laurel (1996) 
“Interorganizational collaboration and the locis of innovation: Networks of learning 
in biotechnology.” Administrative Science Quarterly, 41, 116-145. 

Proposition 1999/2000:140. Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald. Stockholm: 
Näringsdepartementet. 

Pålsson Syll, Lars (2002) De ekonomiska teoriernas historia. Lund: Studentlitteratur. 
Ramaswamy, Kannan, Thomas, Anisya, S. & Litschert, Robert J. (1994) 

“Organizational performance in a regulated environment: The role of strategic 
orientation.” Strategic Management Journal, 15, 63-74.

Reger, Rhonda K, & Huff, Anne Sigismund, (1993) “Strategic groups: A cognitive 
perspective.” Strategic Management Journal, 14, 103-24.

Reger, Rhonda K., Duhaime, Irene M. & Stimpert, J.L. (1992) “Deregulation, strategic 
choice, risk and financial performance.” Strategic Management Journal, 13 (3), 189-204. 

Rindova, Violina, P., & Fombrun, Charles, J. (1999) “Constructing competitive 
advantage the role of firm-constituent interactions.” Strategic Management Journal, 20, 
691-710.

Ritti, Richard R. & Silver, Jonathan H. (1986) ”Early processes of institutionalization: 
The dramaturgy of exchange in interorganizational relations.” Administrative Science 
Quarterly, 31, 25-42.

Rooks, Gerrit, Raub, Werner, Selten, Robert & Tazelaar, Frits (2000) “How Inter-firm 
Co-operation Depends on Social Embeddedness: A Vignette Study.” Acta Sociologica,
43 (2), 123-137. 

Root, Michael (1993) Philosophy of Social Science. Oxford: Blackwell.  
Rosa, José Antonio, Porac, Joseph F., Runser-Spanjol, Jelena, & Saxon, Michael s 

(1999) ”Sociocognitive dynamics in a product market.” Journal of Marketing, 63, 
Special Issue, 64-77.  

Rosen, Michael (1991) “Coming to terms with the field: Understanding and doing 
organizational ethnography.” Journal of Management Studies, 28 (1) 1-24. 

Røvik, Kjell-Arne (1996) “Deinstitutionalization and the logic of fashion.” I Barbara 
Czarniawska & Guje Sevon (Red) Translating Organizational Change. New York: De 
Gruyter. 139-172. 

Rumelt, R.P., Schendel, D., & Teece, D.J. (1991) ”Strategic management and 
economics.” Strategic Management Journal, 12, 5-29. 

Rumelt, Richard P. (1991) ”How much does industry matter?” Strategic Management 
Journal, 12, 167-185. 

Sahlin-Andersson, Kerstin (1996) “Imiting by editing success: The construction of 
organizational fields.” I Barbara Czarniawska & Guje Sevon (Red) Translating
Organizational Change. De Gruyter: New York. 69-92.  

Sanchez, Carol, M. & McKinley, W. (1995) ”The effect of product regulation on 
business global competitiveness.” Management International Review, Oct, 35 (4), 293-
205.

Print & Media



409

Sandberg, Jörgen (2001) ”The constructions of social constructionism.” I Sven-Erik 
Sjöstrand, Jörgen Sandberg & Mats Tyrstrup (Red) Invisible Management. The Social 
Construction of Leadership. 28-48. 

Schein, Edgar H. (1992) Organizational culture and leadership. (andra upplagan) San 
Francisco: Jossey-Bass. 

Scherer, Frederic. M. (1980) Industrial Market, Structure and Economic Performance. Chicago: 
RandMcNally College Pub.Co.  

Schmalensee, Richard (1988) “Industrial economics: An overview.” The Economic 
Journal, September 1988.

Schumpeter, Joseph A. (1934/1983) The theory of economic development: an inquiry into profits, 
capital, credit, interest, and the business cycle. New Brunswick: Transaction Publishers. 

Schumpeter, Joseph A. (1950) Capitalism, Socialism and Democracy. (3.e upplagan) New 
York: Harper & Row. 

Schütz, Alfred (1945/2002) “Om mångfalden av verkligheter.” I Alfred Schütz, Jan 
Bengtsson (Red) Den sociala världens fenomenologi. Göteborg: Daidalos.  

Schwandt, Thomas A. (1998) “Constructivist, interpretivist approaches to human 
inquiry.” I Norman K Denzin, & Yvonna S. Lincoln (Red) The Landscape of Qualitative 
Research. Theories and Issues. Thousand Oaks: Sage. 221-259.  

Scott, W. Richard (1987) “The adolescence of institutional theory.” Administrative 
Science Quarterly, 32, 493-511. 

Scott, W. Richard (1995) Institutions and Organizations. Thousand Oaks: Sage.
Seabright, Paul & Halliday, Jennifer (2000) ”Networks good, cartels bad: but how 

could anyone tell the difference? I Fighting Cartels – why and how? Stockholm: 
Konkurrensverket, 78-99. 

Searle, John (1999) Konstruktionen av den sociala verkligheten. Göteborg: Daidalos.  
Selznick, Philip (1957) Leadership in Administration. New York.  

Quarterly, 41, 270-277. 
Seo, Myeong-Gu & Creed, W.E. Douglas (2002) “Institutional Contradictions, Praxis, 

and Institutional Change: A Dialectical Perspective.” Academy of Management Review, 27 
(2), 222-247. 

Seth, Anju, & Thomas, Howard (1994) ”Theories of the firm: Implications for strategy 
research.” Journal of Management Studies, 31 (2), 165-191. 

Shan, Weijan & Hamilton, William (1991) ”Country-specific advantage and 
international cooperation.” Strategic Management Journal, 12, 419-432. 

Upper Saddle River NJ: Prentice Hall. 
Silverman, David (1993) Interpreting Qualitative Data. Methods for Analysing Talk, 

Text and Interaction. Sage: London. 
Sjöstrand, Sven-Erik & Tyrstrup, Mats (2001) “Recognized and unrecognized 

managerial leadership.” I Sven-Erik Sjöstrand, Jörgen Sandberg & Mats Tyrstrup 
(Red) Invisible Management. The Social Construction of Leadership. 1-27. 

Sjöstrand, Sven-Erik (1992) “On institutions and institutional change.” EFI Research 
Report. Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm.  

Sjöstrand, Sven-Erik (1993) “Institutions as infrastructures of human interaction.” I 
Sjöstrand, Sven-Erik (Red.) Institutional Change. Theory and Empirical Findings. On 
institutions and institutional change.” Studies in Socio- Economics. Armonk, New 
York: M.E. Sharpe. 61-74. 

Sobrero, Maurizio, & Schrader, Stephan (1998) “Structuring inter-firm relationships: A 
metaanalytic approach.” Organization Studies, 19 (4), 585-645.  

Print & Media

Selznick, Philip (1996) ”Institutionalism Old and New”. Administrative Science 

Shepherd, William G (1997) The Economics of Industrial Organization. (fjardeupplagan) 

:



410

SOU 1990:25. Konkurrensen inom livsmedelssektorn. Delbetänkande av Konkurrenskommittén.
Stockholm: Allmänna förlag.  

SOU 1998:98. Konkurrenslagens regler om företagskoncentration. Betänkande av 
Konkurrenslagsutredningen. (inklusive bilagedel). Stockholm: Närings- och 
handelsdepartementet.

Souam, Said (2001) ”Optimal antitrust policy under different regimes of fines.” 
International Journal of Industrial Organization, 19 (1/2), 1-26. 

Spender, J-C. (1989) Industry recipes. An enquiry into the nature and sources of 
managerial judgment. Oxford: Blackwell. 

Spender, J-C. (1997) “Making knowledge the Basis of a Dynamic Theory of the Firm.” 
Strategic Management Journal, 17 (Winter Special Issue), 45-62. 

Spradley, James P. (1979) The Ethnographic Interview. New York: Holt, Rinehart and 
Winston, Inc.  

Stein, Johan (1993) Strategy formation and managerial agency: a socio-cognitive perspective.
Doktorsavhandling, Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i 
Stockholm.

Strati, Antonio (1998) ”(Mis)understanding cognition in organization studies.” 
Scandinavian Journal of Management, 14 (4), 309-329. 

Suchman, Mark C. (1995) “Localism and globalism in institutional analysis: The 
emergence of contractual norms in venture finance.” I W. Richard Scott & Søren 
Christensen (Red) The Institutional Construction of Organizations. Thousand Oaks: Sage. 
39-63.

Svenskt Näringsliv (2003) Den goda tillväxten. Om vad ekonomisk tillväxt är och vad den 
betyder. Stockholm.  

Sztompka, Piotr (1991) Society in Action. The Theory of Social Becoming. Cambridge, UK: 
Polity Press.

Sztompka, Piotr (1993) ”The temporal dimension of society - Social time.” I Piotr 

Söderholm, Anders (1991) Organiseringens logik. Doktorsavhandling, Institutionen för 
företagsekonomi, Umeå Universitet. 

Sölvell, Örjan (1987) Entry Barriers and Foreign Penetration - Emerging Patterns of 
International Competition in two Electrical Engineering Industries. Doktorsavhandling, 
Stockholm School of Economics. 

Thompson, Grahame, Frances, Jennifer, Levacic, Rosalind, & Mitchell, Jeremy (Red) 
(1991) Markets, Hierarchies and Networks - The Coordination of Social Life. London: Sage.  

Thompson, James D. (1967) Organizations in action. New York: McGraw-Hill. 
Thornton, Patricia H & Ocasio (1999) ”Institutional logics and the historical 

contingency of power in organizations: Executive Succession in the Higher 
Education Publishing Industry, 1958–1990.” American Journal of Sociology, 105 (3), 801-
844.

Thornton, Patricia. H. (1995) “Accounting for acquisition waves: Evidence from the 
U.S. college publishing industry.” I W. Richard Scott & Søren Christensen (Red) The 
Institutional Construction of Organizations. Thousand Oaks: Sage. 1999-225. 

Thornton, Patricia. H. (2002) ”The rise of the corporation in a craft industry: Conflict 
and conformity in institutional logics.” Academy of Management Journal, 45 (1), 81-101. 

Tirole, Jean (1988) The Theory of Industrial Organization. Cambridge: MIT Press. 
Tolbert, Pamela S. (1985) ”Institutional environments and resource dependence: 

Sources of administrative structure in institutions of higher education.” Administrative 
Science Quarterly, 30, 1-13. 

Tolbert, Pamela S., & Zucker, Lynne G. (1983) ”Institutional sources of change in the 
formal structure of organizations.” Administrative Science Quarterly, 28, 22-39. 

Print & Media

Sztompka The Sociology of Social Change. Oxford: Blackwell. 41-55. 



411

Tolbert, Pamela S., & Zucker, Lynne G. (1999) ”The Institutionalization of 
Institutional Theory.” I Stewart. R. Clegg and Cynthia Hardy (Red) Studying
Organization: Theory and Method. London: Sage. 169-184 

Tsoukas, Hardimos (1997) “The firm as a distributed knowledge system: A 
constructionist approach.” Strategic Management Journal, 17 (Winter Special Issue), 11-
25.

Tushman, Michael L. & Anderson, Philip (1986) “Technological discontinuities and 
organizational environments.” Administrative Science Quarterly, 31, 439-465. 

Tuttle, Dale B. (1997) “A classification system for understanding individual differences 
in temporal orientation among processual researchers and organizational 
informants.” Scandinavian Journal of Management, 13 (4), 349-366. 

Tye, William B. & Meyer, John R. (1991) “Toward achieving workable competition in 
industries undergoing a transition to deregulation: A contractual equilibrium 
approach.” I William B. Tye (Red) The Transition to Deregulation. Developing Economic 
Standards for Public Policies. New York: Quorum Books. 13-38. 

Ulfsdotter, Fredrika (1996) Internationalisering för expansion eller hemmamarknadsförsvar?: de 
nordiska marknaderna för fruktyoghurt 1982-1994. Licentiatavhandling, Sektionen för 
marknadsföring, distribution och industriell dynamik (D), Ekonomiska 

Uzzi, Brian (1996) “The sources and consequences of embeddedness for the economic 
performance of organizations: The network effect.” American Sociological Review, 61, 
674-698.

Uzzi, Brian (1997) “Social Structure and Competition in Interfirm Networks:; The 
Paradox of Embeddedness.” Administrative Science Quarterly, 42 (1), 35-67. 

Van de Ven, Andrew H. & Astley, W. Graham (1981) “Mapping the field to create a 
dynamic perspective on organization design and behavior”. I Andrew H. Van de Ven 
& William F. Joyce (Red) Perspectives on Organization Design and Behavior.

Volberda, Henk W. (1996) “Toward the flexible form: How to remain vital in 
hypercompetitive environments.” Organization Science, 7 (4), 359-373. 

Walsh, James P. (1995) ”Managerial and organizational cognition: Notes from a trip 
down memory lane.” Organization Science 6 (3), 280-221. 

Weick, Karl E. (1979) The Social Psychology of Organizing. (andra upplagan) New York: 
McGraw-Hill.

Weick, Karl E. (1995) Sensemaking in organizations. Thousand Oaks: Sage.
Weitz, Barton A. (1985) “Introduction to special issue on competition in marketing.” 

Journal of Marketing Research, 22 (3), 229-236. 
Welch, Catherine (2001) “IMP and the two traditions of institutionalism.” Presenterat 

vid den 17:e årliga IMP Conference, Oslo, 9-11 September.
Wenneberg, Søren Barlebo (2000) Socialkonstruktivism – positioner, problem och 

perspektiv. Malmö: Liber.  
White, Steven, & Linden, Greg (2002) “Organizational and industrial response to 

market liberalization: The interaction of pace, incentive and capacity to change.” 
Organization Studies, 23 (6), 917-948. 

Whitley, Richard (1994) ‘Dominant forms of economic organization in market 
economies.’ Organization Studies, 15 (2), 153-182. 

Whitley, Richard (2000) ”The institutional structuring of innovation strategies: 
Business systems, firm types and patterns of technical change in different market 
economies.” Organization Studies, 21 (5), 855-886. 

Williamson, O.E. (1986) “Transaction-cost economics: The governance of contractual 
relations.” I J.B Barney & W.G. Ouchi (Red) Organizational Economics. San Francisco: 
Jossey-Bass. 98-129. 

Print & Media

forskningsinstitutet, Handelshögskolan i Stockholm.  



412

Willman, Paul, Coen, David, Currie, David & Siner, Martin (2003) ”The evolution of 
regulatory relationships; regulatory institutions and firm behaviour in privatized 
industries.” Industrial and Corporate Change, 12 (1), 69-89. 

Zilber, Tammar B. (2002) “Institutionalization as an interplay between actions, 
meanings, and actors: The case of a rape crisis center in Israel.” Academy of 
Management Journal, 45 (1), 234-254. 

Zucker, Lynne G. (1977) “The role of institutionalization in cultural persistence.” 
American Sociological Review, 42, 726-743.

Zucker, Lynne G. (1988) “Where do institutional patterns come from? Organizations 
as actors in social systems.” I Lynne G. Zucker (Red) Institutional Patterns and 
Organizations. Culture and Environment. Cambridge: Ballinger Publishing Company. 23-
49.

Åkesson, Gunnar (1997) Företagsledning i strategiskt vakuum: om aktörer och 
förändringsprocesser. Doktorsavhandling. Ekonomiska forskningsinstitutet vid 
Handelshögskolan i Stockholm. 

Öhman, Henrik (2000) Strukturomvandling i detaljhandeln. Rapport från Svensk Handel. 
Stockholm.

Print & Media



413

Referenser till de empiriska kapitlen 

”Alla klarar inte egen diskning av retur-PET” (1991) Bryggeritidningen, 3, 14-15. 
Andersson, Leif (1997) ”Carlsberg segrade i kampen om Coca-Cola” DI 1997-03-05, 

www.di.se, 2000-10-23. 
Anell, Barbro, & Persson, Bo (1986) Historien om det privata alternativet. Spendrups och 

Bryggerinäringen 1976-1986. Stockholm: Eco Research Institute. 
Anell, Barbro, & Persson, Bo (1984) Bryggerinäringen och Pilsnerpolitiken - en studie av 

industriell omvandling och politiska interventioner. Forskningsprogrammet Avveckling och 
utveckling. Studier i framstegets dynamik. Linköpings universitet.

Arla (1991) Årsredovisning 1990/1991. Stockholm. 
Arla (1992) Årsredovisning 1991/1992. Stockholm. 
Arla (1993) Årsredovisning 1992/1993. Stockholm. 
Arla (1994) Årsredovisning 1993/1994. Stockholm. 
Arla (1995) Årsredovisning 1994/1995. Stockholm. 
Arla (1996) Årsredovisning 1995/1996. Stockholm. 
Arla (1997) Årsredovisning 1996/1997. Stockholm. 
Arla (1998) Årsredovisning 1997/1998. Stockholm. 
Arla (1999) Årsredovisning 1998/1999. Stockholm. 
Baldwin, Andrew R.G. & Dareblom, Jeanette (1998) Dynamic competition: History, 

relationships and mental models - A study of the Swedish brewery industry. Arbetsmanus. 
Handelshögskolan i Umeå, institutionen för företagsekonomi. 

Berggren, Gunnar (1935) ”Svenska Bryggareföreningens dotterorganisationer.” I Bring, 
Samuel E. (Red) (1935) Svenska Bryggareföreningen 1885-1935. Stockholm: Svenska 
Bryggareföreningen. 342-392. 

Bertilsson, Ulf (1998) “Smålänning som flödar i hela landet.” Fri Köpenskap, 44, 30/10, 
1998, 8-9. 

Björck, Lennart (2001) ”Är eko-mjölken bättre?” Livsmedelsteknik, 6-7, 2001. 
Björklund, Marianne (1998) ”Bryggeriboomen/del 1: Nu jäser ölet i hela landet.” DN

1998-08-24, A15. Via. http://skolan.presstext.prb.se. Sökning på bryggeri. 01-09-25 
Bring, Samuel E. ”Ölbeskattning, ölpriser, ölsorter och ölpolitik fram till 1880.” I 

Bring, Samuel E. (Red) (1935) Svenska Bryggareföreningen 1885-1935. Stockholm: 
Svenska Bryggareföreningen. 1-68. 

Brink,
Bryggeritidningen, 1988:3, 3-5. 

Brink, Bosse (1993) “Framgångarna följer den lilla uppstickaren.” Bryggeritidningen,
1993:3, 26-27. 

“Bryggerierna ett politiskt föredöme.” (1991) Bryggeritidningen, 1991:3. 
Brygginvest AB (1980) Strukturplan för bryggeriindustrin. Stockholm. 
Burling, Hans (1997) ”Aktuell information kring Arla FoU.” Livsmedelsteknik, 3; 38.
“Carlsbergs vinst minskade 10 procent” (1994), Dagens Industri, 1994-11-30, www.di.se,

2000-10-23.
Challis, Peter (2000) ”Nordisk bryggerijätte bildad.” Helsingborgs Dagblad. 2000-06-02, 

34. Via www.mediearkivet.se.
” Coca-Cola bygger ut i Haninge” (1999), Dagens Nyheter 1999-09-10, A 16 
De Pestel, Frank Scheirsen, Steve Vandeweghe, Nico Verbeke, Hans (1996) 

”noititepmoCCooperation” Magisteruppsats, institutionen för företagsekonomi, Umeå 
School of Business and Economics.

Print & Media

Bosse (1988) “Sofiero bryggeriet som började brygga öl efter 100 år.” 

”Det ’privata alternativet’ ger aldrig upp.” (1993) Bryggaretidningen 3, 22-24. 
Ds 1989:63. En ny jordbrukspolitik. Stockholm.  



414

DS I 1978:34. Bryggeriindustri -förslag till framtida struktur. Rapport från bryggeriutredningen.
Stockholm: Industridepartementet.  

Edling, Lotta (1999) ”Coca-Cola: Glufs Glufs.” Veckans affärer, 1999-06-07. www.ad.se
arkivsökning. 1999-08-13. 

Ekelund, Åsa (1998) “Spendrups offer i Cola-kriget.” Veckans Affärer, 21, 18/5, 27-29. 
Englund, Hans-Olof (1996) ”Mat och dryck så in i Norden.” Veckans Affärer, 42, 30-

33.
Engman, Thorsten (1996) ”Öl bra för jobben. Arbetslösa startade minibryggeri i 

Gävle.” DN, 960502 Via. http://skolan.presstext.prb.se. Sökning på bryggeri. 01-09-
25

“En idé som är helt blåst.” (1995) Aftonbladet, 1995-11-21, 18.  
Ericsson, Ingvar (1998) “Grums i samarbetet.” Länstidningen 1998-10-13, 

193.14.175.7/lto/visa.asp?textID=117569, 19981013, 09:28. Site, www.ltz.se.
Falcon (1997) Årsredovisning 1996. Falkenberg.  
Falköpingsmejeriet (1981) Falköpingsortens Andelsmejeriförening u.p.a. 1931-1981, 50 år.

Falköping. 
Falköpingsmejeri (1998). Årsredovisning 1997/1998. Falköping. 
Florin, Maja & Treutiger, Paula (1993) “Stor osäkerhet kring Spendrups.” Veckans 

Affärer 19/20, 12/5, 1993, 39-40. 
Forsström, Pontus (1996) ”Arla fann gräddfilen på svårflörtad marknad: svenska 

exportörer tipsar om genvägarna till Finland.” Strategi 6, 16.
Franck-Leppäkoski, Gunilla (1992) ”Milko håller sig på lokal marknad.” Fri Köpenskap,

20/4, 4. 
Gefleorten (2001) Årsredovisning 2000. Gävle. 

Gottliebsson, Stina (1990) Arla 75 år :1915-1990. Stockholm: Arla. 
Grönlund, Britt-Marie (1991) ”Succé eller flopp?” Livsmedelsteknik 8/9, 16-17. 
Hagstad, Gunnar (1988) “Flaskan som är snäll mot miljön.” Bryggeritidningen, 1988:1, 

14-15.
Hagstad, Gunnar (1989a) ”Öl ligger i släkten.” Bryggeritidningen 1989:2, 
Hagstad, Gunnar (1989b), “Guttsta.” Bryggeritidningen 1989:2 8-10 
Hagstad, Gunnar (1992) ”Minst i landet - och tänker så förbli.” Bryggeritidningen

1992;1,10-11.
Hamberg, Ove (1985) Svensk bryggeriindustri 1885 - 1985. Stockholm: Svenska 

Bryggareföreningen.  
Hansson, Örjan & Jonasson, Lars (1993) Mjölkfloden: konsekvenser av jordbrukets 

avreglering. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet.  

Sellin & Partner Bok och Idé AB. 
Ica-handlarna (1994) Årsredovisning 1993. Stockholm. 
Jordbruksverket (2000). Marknadsöversikt – animalier. Rapport 2000:23. Stockholm. 
Jonsson, Agneta (1995) ”Nordisk lösning för BCP; Maten till norska Orkla, drycken till 

Karling. Susan (1999) “En stor jubilar som gärna vill synas mer.” ICA-nyheter 29/1, 14. 
Konkurrensverket (1992) Konkurrensförhållanden inom bryggerisektorn. Dnr 33/1992. 

Stockholm.
Konkurrensverket (1994) Ansökan om icke-ingripandebesked för NorrOst AB. Dnr 

1280/1993. Stockholm. 
Konkurrensverket (1999) Konkurrensverkets ärenden - juni 1999. Stockholm.  
Konkurrensverket (2000a) Konkurrensen i Sverige under 90-talet. Problem och förslag.

Konkurrensverkets rapportserie 2000:1 Stockholm. 

Print & Media

Gorski Berry, Donna (1998) ”Global Dairy Food Trends.” Dairy Foods, 99, 10. 

Hellström, Hans (1996) Med öl i blodet. Historien om Spendrups 1897-1997. Stockholm: 

Carlsberg.” DI 1995-02-01 (www.di.se, 2000-10-23). 



Print & Media

415

Konkurrensverket (2000b) Förvärv – mejeriprodukter. Arla och MD Foods. Dnr 918/1999. 
Stockholm. www.kkv.se/diariet, 2003-09-05.  

Konkurrensverket (2001) Förnyelse av beslut om undantag; samarbete om bordsmargarin. Dnr 
1008/2000. Stockholm.

Külhorn, Eckart, Hibell, Björn, Larsson, Stig, Ramstedt, Mats, & Zetterberg, Hans L. 
(1999) Alkoholkonsumtionen i Sverige under 1990-talet. Forskningsprojekt KALK utfört 
på uppdrag av Alkoholinspektionen, Folkhälsoinstitutet, Svenska 
bryggareföreningen, Systembolaget och Vin & Sprit AB.  

”Kärvt mellan Pripps och Coca-Cola.” (1996) Fri Köpenskap v. 48, 29/11, 4. 
Köhler, Sven (1905) Kungliga förordningarna angående försäljning av 1:o Vin och öl 2:o Tillagade 

alkoholfria drycker samt svagdricka jämte historik, hänvisningar, motiv, formulär och register. 
Stockholm: P.A. Nordstedt & Söners förlag. 

Larsson, Gerhard (1995) ”Coca-Cola in i striden om Volvos livsmedel.” DI 1995-03-
29, www.di.se.

Leife, Åsa (1992) ”Jan Eidolf på RiksOst: ’Vi står inför en mycket stor 
förändringsprocess’.” Livsmedelsteknik, 19, 10-12. 

Leife, Åsa (1993) ”Överlevnadsfråga – inte marginalfråga.” Livsmedelsteknik, 3, 11-13. 
Leife, Åsa (2001) ”Valio Sverige. Från lågprisyoghurt till lönsamhetsyoghurt.” 

Livsmedelsteknik, 3, 22. 
Levander, Margaretha (1999) “Billigare öl, dyrare vin nästa år.” DN 1999-07-27 A 10.
Lidén, Svante (1998) ”Norrlands – guld för öldrickarna.” Aftonbladet, 1998-05-15, 11. 
Linder, Jens (1998) ”Konkurrens. Du skall inget annat öl hava jämte vårt.” DN, 1998-

11-06, 20. Via. http://skolan.presstext.prb.se. Sökning på bryggeri. 2001-09-25. 
Lindstedt, Gunnar (1998) “Läskande folksmak lyfte Hellefors.” Svenska Dagbladet, 27/5, 

44-45.
Lantmännens Riksförbund (2000). Årsredovisning 1999. Stockholm. 
Lundholm, Kjell G. (1986) Lantbrukskooperationen inför 90-talet. Stockholm: Liber.  
Lundin, Kjell (1988) Pripps 160 år. Stockholm: Prippsinformationsenhet och Kjell 

Lundin, teknikreportage ab. 
Lundqvist, Torbjörn (1995) Den stora ölkartellen. Branschorganisering och kartellbildning i 

bryggeriindustrin 1885-1914. Uppsala Studies in Economic History 37.
Löwenberg, Anders (1993) “Grafisk konsult förnyade Sofiero.” Bryggeritidningen, 1993:1, 

14-15.
MD 1991:21. “NO mot Arla ek.för och Gefleortens Mejeriförening ek.för.” 

Marknadsdomstolen avgöranden. samt marknadsdomstolens akt till ärendet. 
Mejerierna (1996) Det Globala Mjölkspelet. Svensk mjölkproduktion år 2006 i ett globalt 

perspektiv. Stockholm. 
Melander, Pralen (1999) ”Ölutkörare trappar ner. Arbetsmiljön förbättras.” DN, 1999-

05-03, C07. Via. http://skolan.presstext.prb.se. Sökning på bryggeri. 2001-09-25. 
Mens, Pierre (1993) “Överraskningarnas bryggeri.” Bryggeritidningen 1993:3, 20-21. 
Milko (1996) Årsredovisning 1995. Falun.
Milko (1997) Årsredovisning 1996. Falun. 
Milko (2001) Årsredovisning 2000. Östersund. 
”Munkbo tar över Zeunerts bryggeri” (2000) DN, 2000-11-11. C 04. Via. 

http://skolan.presstext.prb.se. Sökning på bryggeri. 2001-09-25. 
Nilmander, Urban (1992) “Första gröna ölet test för Spendrups.” Bryggeritidningen,

1992:6, 16-17. 
Nilsson, Jerker (1997) ”Agricultural cooperatives in the 15 EU member states - 

Sweden” I van Bekkum, Onno-Frank & van Dijk, Gert (Red) (1997) Agricultural co-
operatives in the European union: trends and issues on the eve of the 21st century. Assen: Van 
Gorcum. 145-155. 



416

Norberg, Kerstin (1999) ”Arla mot strömmen med ekomjölken.” Mjölkdags.
Personaltidning för Arla, nr 6 1999. 8. 

Nordenfält, Bertil. (1960) ”Svenska Bryggareföreningen 1935-1960.” I Nordenfält, 

Bryggareföreningen. 

Doktorsavhandling. Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i 
Stockholm.

Norrmejerier (1997) Årsredovisning 1996. Umeå. 
Norrmejerier (2000) Årsredovisning 1999. Umeå. 
Nyström, Christina & Silander, Malin (2002) ”Förändringsarbete i 

producentkooperationer. En fallstudie av Norrmejerier.” Magisteruppsats VT 2002, 
Institutionen för företagsekonomi, Umeå School of Business and Economics.  

Olsson, Kajsa (1998) ”Det fanns en tid då priset på mjölken var politisk dynamit.” 

Ostfrämjandet (1999) ”Manual för HerrgårdTM, Grevé®, PrästTM SvecuaTM. Värna om 
och vårda våra varumärken.” Broschyr. Stockholm.  

Palsander, Magnus & Wiman, Karl-Johan (1997) Omläggning till ekologisk mjölkproduktion.
Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet.  

Persson, Kurt (1995) ”Ekoöl för miljövän.” DN 1995-05-19, C20. Via. 
http://skolan.presstext.prb.se. Sökning på bryggeri. 2001-09-25 

Prop 1975:7. Regeringens proposition om förvärv av aktier i AB Pripps Bryggerier. Stockholm. 

Rinkeborn, Annelie (1998) ”’Proffs som styr hårt’ Delade meningar om Coca-Colas 
tuffa säljmetoder.” Ica-nyheter, 9/10, 10. 

Rosengren, Åke (1992) ”Ett litet och BRA mejeri”. Fri Köpenskap, 13 maj 1992, 7. 
Rosengren, Åke (1996)”Pepsi knappar in på Coca-Cola.” Fri Köpenskap 20/9, 38, 14. 
Rosengren, Åke (1998a) “Norsk läsk hotar svenska bryggerier.” Fri Köpenskap, 35, 

28/8, 8. 
Rosengren, Åke (1998b) “Höjd ersättning för PET och burkhantering”, Fri Köpenskap,

35, 28/8, 8. 
Rosengren, Åke (1998c) “Ingen retur för Banco” Fri Köpenskap, 51-53, 18/12, 6.
Rosengren, Åke (1999) Banco bryggerier går mot konkurs”, Fri Köpenskap, 8/1, 8. 
Riksrevisionsverket (1996) Införandet av mjölkkvoter. Rapport 1996:12. Stockholm: 

Riksrevisionsverket. 
Rudeberg, Gillis (1945) Mjölkcentralen: Lantmännens mjölkförsäljningsförening u. p. a.: 1915-

1945 : minnesskrift. Stockholm: Mjölkcentralen.  
Sandwall, Sven (1935) ”Svenska bryggareföreningen 1885-1935.” I Bring, Samuel E. 

(Red) (1935) Svenska Bryggareföreningen 1885-1935. Stockholm: Svenska 
Bryggareföreningen. 207-339. 

Print & Media

Bertil. (Red.) Svenska Bryggareföreningen 75 år. Minnesskrift 1960. Stockholm: 

Normark, Peter (1994) Medlemsägda företag. Organisering av strategiska förändringar. 

Pejling 2, 43. 

Pripps (1992) Idag, imorgon och året som gått. Årsredovisning 1991. Stockholm. 
Pripps (1991) Idag, imorgon och året som gått. Årsredovisning 1990. Stockholm. 

Pripps (1994) Idag, imorgon och året som gått. Årsredovisning 1993. Stockholm. 
Pripps (1995) Idag, imorgon och året som gått. Årsredovisning 1994. Stockholm. 

Pripps (1999) Idag, imorgon och året som gått. Årsredovisning 1998. Stockholm. 

Pripps (1996) Idag, imorgon och året som gått. Årsredovisning 1995. Stockholm. 
Pripps (1998) Idag, imorgon och året som gått. Årsredovisning 1997. Stockholm. 

Pripps (2000) Idag, imorgon och året som gått. Årsredovisning 1999. Stockholm. 

Prop 1989/1990:46. Regeringens proposition om livsmedelspolitiken. Stockholm. 

NNP (1996) Årsredovisning 1995. Östersund.  
NNP (1991) Året 1990. Årsredovisning. Östersund. 



417

Saxén, Rainer (1996) “Nytt bryggeri satsat på nischprodukter”. Kemisk

SCB (2002) ”Befolkningsutveckling 1749 – 2001”, SCB:s hemsida, ämnesområde 
befolkning. http://www.scb.se/statistik/be0101/Be0101tab9utv.asp , 2002-05-15. 

Schilthuis, Gijs & van Bekkum, Onno-Frank (2000) Agricultural cooperatives in central Europe: 
trends and issues in preparation for EU accession. Assen: Van Gorcum. 

SFS 1991: 336. Lag om vissa dryckesförpackningar.  
SFS 1993:20. Konkurrenslag. 

SFS 1994:1738. Alkohollag.

Stockholm: Liber. 
Sjöqvist, Lars (1990) “Plasten - en ren förpackning.” Bryggeritidningen, 1990:2, 16-17.
Skånemejerier (1996) Årsredovisning 1995. Malmö. 
SOU 1923:32 Tull- och traktatkommitténs utredningar och betänkanden XIX. Sveriges 

Bryggeriindustri. Stockholm.
SOU 1933:18. Betänkande med förslag angående ändrade bestämmelser om mjölkavgifters tagande 

och användning. Stockholm. 
SOU 1990:25. Konkurrensen inom livsmedelssektorn. Delbetänkande av 

Konkurrenskommittén. Stockholm: Allmänna förlag. 
Spendrups (1996) Årsredovisning 1995. Stockholm. 
Spendrups (1997) Årsredovisning 1996. Stockholm. 
Spendrups (2000) Årsredovisning 1999. Stockholm. 
Spendrups (2001) Årsredovisning 2000. Stockholm. 
SPK (1985) Vart går mjölksubventionerna? Rapport 1985:11. Stockholm: Statens Pris- och 

Kartellnämnd  
SPK (1986) Bryggeribranschen - en marknadsbeskrivning. SPK:s PM-serie 1986:8. 
SPK (1991) “Pet-lagen snedvrider konkurrensen på bryggerimarknaden” Pris och 

Konkurrens, 4, 19-21. 

Svensk Mjölk (1997) Mejeristatistik. Stockholm. 
Svensk Mjölk (1998) Mejeristatistik. Stockholm. 
Svensk Mjölk (1999a) Europas största mejeriföretag, invägning. Mejeriernas 

statistikdatabas 99-09-08, 16.31 
Svensk Mjölk (1999b) Världens största mejeriföretag. Mejeriernas statistikdatabas 99-

09-08, 16.32 
Svensk Mjölk (1999c) Världens 25 största mejeriföretag och omsättning. Mejeriernas 

statistikdatabas1999-09-08, 16.32. 
Svensk Mjölk (2001) Mejeristatistik. Stockholm. 
Svenska Bryggareföreningen (1971) Vad vill svensk bryggeriindustri? Stockholm: Svenska 

Bryggareföreningen.  

Svenska Bryggareföreningen (1993) Bryggaråret 1992. Stockholm. 
Svenska Bryggareföreningen (1994) Bryggaråret 1993. Stockholm. 
Svenska Bryggareföreningen (1999) Bryggaråret 1998. Stockholm. 
Svenska Bryggareföreningen (2000) Bryggaråret. Stockholm. 
Svenska Bryggareföreningen (2002) ”Försäljning av medlemsföretagens produktion” 

www.swedbrewers.se, statistik. 2002-11-21. 

Thulin, Lars (1990) ”Besvärad över filens popularitet.” Fri Köpenskap, 30/8, 14.

Print & Media

Tidskrift/Kemivärlden, 4/96, 20-21. 

SFS 1993: 418. Lag om ändring i lagen (1991:336) om vissa dryckesförpackningar. 

SIND 1976:6. Malt- och läskedrycksindustri. Utredning från Statens Industriverk. 

“Startskottet” (1990) Bryggeritidningen, 2, 10. 

Svenska Bryggareföreningen (1991) Bryggaråret 1990. Stockholm.

Systembolaget (1996) Inblick – Systembolagets fickstatistik för 1996. Stockholm. 
Systembolaget (2001) Systembolagets försäljningsstatistik 2001. Stockholm.



418

Thulin, Lars (1997) ”Coca-Cola starkaste namnet i handeln.” Fri Köpenskap, 9, 28/2, 12. 
Thulin, Lars (1998) “PLM vill få ungdomarna att välja burken.” Fri Köpenskap, 19, 8/5, 

12.
Thulin, Lars (1999) “Sexpack utan papperstråg.” Fri Köpenskap, 18-19, 7/5, 30. 
Uhlin, Hans-Erik (1993) Strukturomvandlingen i jordbruket: några frågeställningar och aspekter 

med speciell tonvikt vid mjölkföretagens situation. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet.  
Ulfsdotter, Fredrika (1996) Internationalisering för expansion eller hemmamarknadsförsvar?: de 

nordiska marknaderna för fruktyoghurt 1982-1994. Licentiatavhandling, Sektionen för 
marknadsföring, distribution och industriell dynamik (D), Ekonomiska 
forskningsinstitutet, Handelshögskolan i Stockholm  

Van Dijk, Gert, Kyriakopoulos, Kyriakos & Nilsson, Jerker (1997) ”The Future of 
Agricultural Cooperatives in the EU.” I Onno-Frank van Bekkum & Gert van Dijk 
(Red) (1997) Agricultural co-operatives in the European union: trends and issues on the eve of the 
21st century. Assen: Van Gorcum. 167-195. 

Welinder, Lotta (1998) “Blågul bärs tar upp kamp mot Danmark.” Svenska Dagbladet,
1998-11-26, 35.

Wrede, Gunnar (1998a) ”Coca-Cola dyrt för Carlsberg.” DI 1998-12-01, www.di.se,
2000-10-24.

Wrede, Gunnar (1998b) ”Carlsberg letar giftaslysten brud.” DI 1998-12-22, www.di.se,
2000-10-14

Åberg, Lassa (1991) “Här är mellanölet starkast.” Bryggaretidningen 1991:4, 24-25.
Åkesson, Gunnar (1997) Företagsledning i strategiskt vakuum: om aktörer och 

förändringsprocesser. Doktorsavhandling. Ekonomiska forskningsinstitutet vid 
Handelshögskolan i Stockholm. 

“Över 20 mellanöl vid premiären.” (1992) Bryggeritidningen, 1992:4, 23. 

Print & Media



Bilaga 1– Respondenter 

Mejeribranschen
Arla   

Åke Modig, vd, 970828.  
Jonas Svensson - vd produktion ost och smör, 990909 
Magnus Tunäng, medlemsansvarig, 990907 

Falköpings mejeri 
Thomas Andersson, vd, 970908, 991027 

Gefleorten
Ove Alm, marknadschef, 970902, 991116 

Milko
Bo Berg, vd, 970911, 991108 

NNP
Bertil Janzon, vd, 991029 

Norrmejerier 
Bo Rasmussen, marknadschef, 970822, 991115 

NorrOst
Rolf Midow, vd, 990826. 

Ostfrämjandet 
Per-Olof Weréen, vd, 990907 

Probi
Kaj Vareman, vd, 980330 

Skånemejerier 
Kenneth Andersson, FoU-ansvarig 980330 
Thomas Bergstaf, controller, 000126 
Torsten Jönsson, marknadschef ost, 980330 
Ingemar Nordell, informationsansvarig, 980120, 000126 
Jan Persson, färskvaruansvarig, 980318 

Svensk Mjölk 
Sven Malmström, vd, 990908 

Valio
Hans Åkesson, marknadsansvarig, 991124 
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Bryggeribranschen

Bryggareföreningen 
Cathrine Andersson, informationschef, 980302 
Anne-Marie Bernstål, teknisk sekreterare, 980302 

Coca-Cola Sverige AB 

Falcon
Erica Lundgren, 990903 
Staffan Bremander, Informationsdirektör, 991028 

Fria bryggerier (Svensk Industriförening)  

Guttsta bryggeri 
Börje Lageson, vd, 000118 

Hellefors Bryggeri 
Mats Holmstrand, vd, 991109 

Herrljuga Cider/Gamlestaden 

Jämtlands bryggeri 
Anders Wikström, produktionsansvarig, 991101 

Krönleins
Carl Krönlein, vd, 991013 

Pripps-Ringnes 
Paul Bergqvist, koncernchef, 000216 

Spendrups
Ulrica Franzén, informationschef, 990826 
Ulf Spendrup, vice vd, 991123 

Tärnö Bryggeri och Bränneri 
Jens Olofsson, vd, 000125 

Zeunerts

Ulla Simonsson, kvalitetsansvarig/produktionsansvarig, 971211, 000121 
Lars Trygg, leverantör och delägare, 980331 

Åbro
Henrik Dunge, vd 991209 
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Sven Romander, teknisk chef, 980324, 000125 

Joachim Cederblad, vd. 991103 

Erik Hartman, vd, 991209 

Sture Branmark, vd, 991027 

Lennart Lundh, styrelseordförande, fd vd, 990302 



Bilaga 2. Svenska bryggerier och medlemskap 
i Svenska Bryggareföreningen åren 1990-2000

1990   1992  1994/1995 
*Backafalls Bryggeri AB  *Backafalls Bryggeri AB Appeltofftska Bryggeri AB 
*Bob Industrier AB  *Bob Industrier AB *Backafalls Bryggeri AB 
*Fors Nya Bryggeri AB   *Carl Von Linné Källa AB *Bob Industrier AB 
*Guttsta Bryggeri AB  *Fors Nya Bryggeri AB *Carl Von Linné Källa AB 
*Hellefors Bryggeri AB  *Guttsta Bryggeri AB Falcon
*Melings Bryggeri KB  *Hellefors Bryggeri AB Fors Nya Bryggeri AB 
*Ramlösa Hälsobrunn AB  *Melings Bryggeri KB Gamlestadens bryggerier 
*Trensum Musteri AB  *Ramlösa Hälsobrunn AB *Guttsta Bryggeri AB 
Appeltofftska Bryggeri AB  *Trensum Musteri AB Källefalls Bryggeri AB 
Banco Bryggerier AB  AB Pripps Bryggerier *Melings Bryggeri KB 
Falken/Falcon Appeltofftska Bryggeri AB Nord-Malt AB
Nord-Malt AB  Banco Bryggerier I Skruv AB Nordsjö Gårdsbryggeri 
Pripps Bryggerier AB  Falken/Falcon AB Pripps Bryggerier  
Sofiero Bryggeri AB  Nord-Malt AB AB Ramlösa Hälsobrunn 
Spendrups Bryggeri AB  Sofiero Bryggeri AB Sofiero Bryggeri AB 
Till-Bryggerier AB  Spendrups Bryggeri AB Spendrups Bryggeri AB 
Åbro Bryggeri AB  Thimsfors Bryggeri AB Thimsfors Bryggeri AB 
  Zeunerts AB Tomelilla Bryggar'n 

Åbro Bryggeri AB *Trensum Musteri AB 
Zeunerts AB

   Åbro Bryggeri AB 

ej medlemmar ej medlemmar ej medlemmar
ingen uppgift  *Hammars Bryggeri *Hammars Bryggeri  
  Heines Bryggeri *Kiviks
  *Kiviks *Stockmos
  Marks Bryggeri Banco
  Nya Bryggeriet Borns Bryggeri
  *Nya Hellefors Falkenbergs laxrökeri 
  Sandhems Bryggeri Heines Bryggeri
  Skoogs Bryggeri Hybo Bryggeri
 Kopparbergs Bryggeri 
  Strömfors Bryggeri Nya Bryggeriet

Tomelilla Bryggar'n Nya Hellefors
   Sandhems Bryggeri
   Skoogs Bryggeri
   Strömfors Bryggeri  
   Vivungs

* - ej produktion av öl 
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1996/97  1998 2000 
*Backafalls Bryggeri AB  Avesta Bryggeri Avesta Bryggeri 
Falcon  *Backafalls Bryggeri *Coca-Cola Drycker Sverige
Fors Bryggeri  *Coca-Cola Drycker Sverige *Hellefors Bryggeri
Gamlestadens bryggerier  Falcon *Trensums Musteri 
Gellivare Bryggeri AB  Gamlestadens Bryggeri Banco Bryggeri 
Guttsta Bryggeri AB  Gefle Borgs Bryggeri Carlsberg Sverige
Hallsta Bryggeri AB  Gellivare Bryggeri Gamla Stans Bryggeri
*Hellefors Bryggeri AB  Gotlands Bryggeri Gamlestadens Bryggeri
Jämtlands bryggeri AB  Guttsta Bryggeri AB Gotlands Bryggeri
Kopparbergs Bryggeri  Götarsviks Gårdsbryggeri Grebbestads Bryggeri
Krönleins Bryggeri AB (fd.  Hallsta Bryggeri Jämtlands Bryggeri
Källefalls Bryggeri AB  *Hellefors Bryggeri Kopparbergs Bryggeri 
Melings Bryggeri KB  Jämtlands Bryggeri Krönleins Bryggeri
Nord-Malt AB  Kopparbergs Bryggeri Nya Munkbo Bryggeri 
Nordsjö Gårdsbryggeri  Krönleins Bryggeri Ramlösa Hälsobrunn 
Pripps-Ringnes AB  Pripps Ringnes Spendrups Bryggeri 
*AB Ramlösa Hälsobrunn  Ramlösa Hälsobrunn Svenssons Bryggeri
Sofiero Bryggeri AB  Sofiero Bryggeri Zeunerts Bryggeri
Spendrups Bryggeri AB  Spendrups Bryggeri Åbro Bryggeri
Thimsfors Bryggeri AB  Svenska Malt
Tomelilla Bryggar'n  *Trensums Musteri
*Trensum Musteri AB  Zeunerts Bryggeri
*Will Way Åbro Bryggeri
Zeunerts AB  
Åbro Bryggeri AB  
ej medlemmar ej medlemmar ej medlemmar 
*BOB  *BOB *BOB
*Hammars bryggeri  *Hammars Bryggeri *Dryckesbolaget Gustav Vasa 
*Kiviks Musteri  *Kiviks Musteri *Hammars Bryggeri 
*Stockmos  *Stockmos *Kiviks Musteri 
*Svenska H-gruppen  *Svenska H-gruppen *Stockmos
Ahlafors Bryggeri  *Tomelilla Bryggar'n i *Svenska H-gruppen
Bohus bryggeri  *Willway *Willway
Borns Bryggeri  Banco Bryggerier Ahlafors Bryggeri
Bredaryds Pubbryggeri  Bohus Bryggeri Bohus Bryggeri 
Bryggeriet i Ystad  Borns Bryggeri Borns Bryggeri
Falkenbergs laxrökeri  Bredaryds Pubbryggeri Bredaryds Pubbryggeri 
Gamla Stans Bryggeri  Bryggeriet i Ystad Bryggeriet i Ystad 
Gefle Borgs Bryggeri  Falkenbergs laxrökeri Falkenbergs laxrökeri 
Grebbestads Bryggeri  Gamla Stans Bryggeri Gellivare Bryggeri
Heines Bryggeri  Grebbestads Bryggeri Heines Bryggeri 
Kungsh. Kvartersbryggeri  Heines Bryggeri Nyckelbryggerier 
Munkbo Ångbryggeri  Källefalls Bryggeri Nynäshamns Ångbryggeri
Nya Banco Bryggerier  Nya Munkbo Bryggeri Pehrsgårdens Bryggeri 
Strömfors Bryggeri   Nynäshamns Ångbryggeri Slottskällans Bryggeri
Åre Bryggeri   Slottskällans Bryggeri Strömsfors Bryggeri 
under uppbyggnad  Strömsfors Bryggeri Svenska Malt
Svenska Malt  Tärnö Bryggeri Tärnö Bryggeri 
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Bilaga 3. SKATTER FÖR ÖL 1932 - 2001
Skatt per liter öl. 
Ändringsdatum Starköl Mellanöl Folköl Lättöl 
1 februari 1932 - - 0,14 - 
1 februari 1933 - - 0,20 - 
1 februari 1940 - - 0,30 - 
1 juni 1941 - - 0,30 - 
1 januari 1948 - - 0,39 0,09 
1 december 1950 - - 0,42 0,12 
1 juli 1954 - - 0,42 - 
1 oktober 1955 1,35 - 0,42 - 
20 mars 1958 1,41 - 0,48 0,12 
1 oktober 1965 1,41 0,96 0,48 0,12 
9 februari 1970 2,00 1,30 0,60 0,12 
1 januari 1973 2,50 1,50 0,75 0,12 
11 maj 1975 2,87 1,87 1,07 0,39 
1 maj 1977 3,40 2,35 1,35 0,45 
27 oktober 1979 4,25 - 1,55 0,52 
27 augusti 1980 5,25 - 1,85 0,52 
1 maj 1982 5,25 - 1,85 0,40 
1 januari 1983 5,80 - 2,20 0,40 
21 november 1983 6,50 - 2,20 0,40 
3 december 1984 7,20 - 2,20 0,40 
17 december 1986 7,85 - 2,20 0,40 
6 april 1988 9,50 - 2,20 - 
1989 10,35 - 2,20 - 
1 juni 1990 11,25 - 2,20 - 
1 juli 1992 12,00 9,00 3,00 - 
1 maj 1993 12,50 8,50 3,00 - 
1 januari 1994 13,00 8,80 3,10 - 

Från och med 1 januari 1995 beskattas öl per volymprocent och liter. 
1 januari 1995 2,33 / vol % 2,33 / vol % 0,91 / vol % - 
1 januari 1996 2,38 / vol % 2,38 / vol % 1,21 / vol % - 

Den 1 januari 1997 antog Sverige helt och hållet EU:s beskattningssätt. Det finns 
därefter endast en skattesats per volymprocent och liter. Öl under 2,8 volymprocent är 
belagd med 0:- i skatt.
1 januari 1997 1,45/vol % för öl över 2,8 volymprocent 
1 januari 1998 1,47/vol % för öl över 2,8 volymprocent 

Källa: Tabeller från Svenska Bryggareföringens hemsida med skatteinformation. 
www.swedbrewers.se/alkoholpolitik/skatter2.htm, 2002-03-08, 11.31
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