
Maria Bengtsson 

Studier i före tagsekonomi, Umeå Universitet 1994 

Konkurrensklimat 
och dynamik 

En studie av 
interaktion mellan konkurrenter 





Konkurrensklimat och 
dynamik 

En studie av interaktion mellan konkurrenter 

Akademisk avhandling 
vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Umeå Universitet 

Maria Bengtsson 
civ. ek. 

Framlägges för vinnande av ekonomie doktorsexamen till offentlig 
granskning vid Institutionen för företagsekonomi, Hörsal E, fredagen den 
3 juni 1994, kl 10.15. 



THE CLIMATE AND DYNAMICS OF COMPETITION - A Study of Interaction 
Between Competitors 

KONKURRENS KLIMAT OCH DYNAMIK - En studie av interaktion mellan konkur
renter 

Swedish text with a summary in English. Maria Bengtsson, The Department of Business 
Administration, Umeå Business School, S-90187 Umeå, Sweden. 

Abstract 

A part ly new train of thought has emerged during the last few years, which claims that 
national conditions are of importance for company strength in relation to international 
competitors. National competition has stood out as one of the most important explanatory 
factors, and is seen as the catalyst or motor in dynamic industrial environments. The de
mands and pressures that evolve from competition between geographically proximate 
companies stimulate the innovativeness within the industry. Thus, the question about 
why and how dynamics of competition develop and function has not been answered in 
existing research. 

The main purpose of this study is therefore to analyse the process of competition in 
industries with a high degree of geographical proximity between competitors, in order to 
improve the understanding of the character and dynamics of competition. 

A general review of literature dealing with competition at industry, strategic group, 
and organisation level was compiled. The review gave two dimensions by which four 
types of competition were possible to distinguish, degree of symmetry between 
competitores and degree of activity in competition. To obtain an understanding for the 
character and dynamics of competition, it is not enough to identify different types of 
competition. The process through which competition is formed over time also needs to be 
studied. Other theoretical approaches are therefore necessary. First, the companies' 
competitive actions should be understood from their experience and expectations of 
competition. Second, the specific competitive moves that are taken by individual 
companies are of importance for the competition. Third, competition has to be described 
as a process of interaction over time. 

A case-study approach has been used for the gathering of data. Case-studies have 
been conducted within three industries that differ from each other with regard to 
competition. Competition in the Frontloader industry has been driven by two companies 
equal in both size and relative strength. The competitors in the Lining industry are,on the 
other hand, dissimilar, both in respect to relative strength and to the orientation of their 
business. The third industry, that of Hoisters, is characterised by the domination by one 
company. 

Two major results have been reached in this study. First the concept climate of 
competition has been coined to analyse and describe the character of the four types of 
competition. The following four climates of competition emerge from the analysis; 
climate of rivalling competion, of co-existing competition, of evolutionary competition 
and climate of revolutionary competition. The climates of competition differ with regard 
to the functional and psychological distance between competitors, the possibility to 
survey competition, and the actors' acceptance of current rules-of-play and role 
distribution. 

The second result of the study is a greater understanding for the dynamics within 
competition. By analysing the character of and change in competition over time two partly 
different, but interwined forces, have been detected. Competition gives rise on the one 
hand to different kinds of learning processes, and on the other forces competitors to 
innovative and creative measures. 

Key words: Climate of competition, Symmetry/Asymmetry among competitors, 
Active/Passive Competition, Proximity, Dynamics, Learning, Competitive Pressure. 
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1 

Nationell konkurrens 

Denna bok handlar om konkurrensens karaktär och dynamik. Ordet dy
namik antyder att det är den kraft och rörelse som utvecklas genom kon
kurrensen mellan företag i en bransch som skall studeras. Redan Adam 
Smith (1776) konstaterade att konkurrens är dynamisk, men dynamiken 
kan antas variera mellan olika typer av konkurrens. Inom den ekono
miska teoribildningen har olika typer av konkurrens särskiljts med ut
gångspunkt från de strukturella förhållanden som råder i en bransch, men 
dynamiken har inte ytterligare problematiserats. Under senare år har det 
däremot, i studier med mer processuellt orienterade utgångspunkter, 
konstaterats att närhet mellan konkurrenter är av betydelse för dynami
ken i en bransch. Frågan om varför och hur denna dynamik utvecklas och 
fungerar har emellertid inte behandlats. I detta arbete är det denna fråga 
som skall avhandlas i syfte att förstå konkurrensens inneboende dynamik 
och karaktär. 

Internationell integration och nationell konkurrens 

Nationella industrimiljöer 

Bakgrunden till detta arbete står att finna i den debatt som förts om den 
nationella industrimiljöns betydelse för företag och branschers utveck
ling. Industrisamhället har under de senaste decennierna kommit att inte
greras internationellt och företagsutveckling såväl som branschutveckling 
beskrivs ofta utifrån ett internationellt perspektiv. I praktisk mening kan 
detta illustreras med den europeiska integrationen, ökade direktinveste
ringar utomlands, liberaliserade kapitalmarknader etc.1 I teoretiska ter
mer kan samma utveckling skönjas i begreppsutvecklingen kring t ex in
ternationella strategier och globala företagsstrukturer.2 I den mån olika 
nationella industrimiljöer beaktas sker detta genom att statliga åtgärder, 
nationella ränte- och lönelägen och andra makroekonomiska variablers 
betydelse för industrins konkurrenskraft diskuteras. Den nationella indus



2. Nationell konkurrens 

trimiljön reduceras således till en variabel av sekundär betydelse för före
tagens strategiska agerande och för utvecklingen av internationell kon
kurrenskraft. 

I teoribildningar som utgår ifrån industrimiljöns tilltagande interna
tionalisering ställs, mer eller mindre uttalat, den nationella industrimiljön 
i skymundan till förmån för den gränsöverskridande utvecklingen. Leon-
tiades (1989) menar därvidlag att globaliseringen av industrin leder till en 
brytning med nationella marknadsvillkor vilket ger upphov till en ökad 
konkurrens över ländergränserna. De nationella lösningarna ersätts av de 
internationella företagens lösningar. Det är dock inte självklart, vilket 
skall visas nedan, att slutsatsen av en konstaterad internationell integration 
är att de nationella miljöerna minskar i betydelse. Det finns skäl att när
mare beakta de nationella förutsättningarna för den internationella ut
vecklingen. 

Att tala om geografisk närhet och nationella industrimiljöer i en värld 
som allt mer globaliseras kan tyckas paradoxalt. En delvis ny tanketradi
tion har emellertid vuxit fram under senare år som hävdar att nationella 
förhållanden är viktiga för företagens styrka i förhållande till konkurren
ter internationellt (jfr Enright, 1992; Lagnevik et al 1992, Lagnevik 
1993, Porter, 1990; Sölvell et al, 1991; Zander & Sölvell, 1991). Mitt 
intresse för internationellt konkurrenskraftiga företag och för konkurrens 
väcktes i samband med deltagandet i en studie3 som genomfördes inom 
ramen för denna tanketradition och Porters studie "Competitive Advanta
ges of Nations" (Porter, 1990). I denna studie ställdes den nationella in
dustrimiljön i fokus och en vidgad förståelse erhölls för industrimiljöns 
betydelse för företagens internationella konkurrenskraft. 

Porter (1990) menar att gynnsamma nationella makroekonomiska för
hållanden inte är tillräckliga för att stärka och bibehålla internationell 
konkurrenskraft. För att företag och branscher skall utvecklas krävs det 
även att de strategiskt viktiga funktionerna lokaliseras till ett land som 
kan erbjuda en dynamisk industrimiljö. Porter (1990) har visat att dy
namiska och utmanande industrimiljöer bidrar till att företagen utvecklar 
konkurrensfördelar. Betydelsen av att betrakta den industriella miljön 
som en helhet poängteras. De olika beståndsdelarna i miljön stödjer va
randra och ger upphov till synergieffekter.4 

Geografisk närhet mellan aktörer i den industriella miljön innebär att 
de bedriver verksamhet under samma kulturella och geografiska förhål
landen. Porter (1990) menar att länders klimat och kultur bidrar till ut
vecklingen av specifika produktionsfaktorer. Öppenhet och närhet mellan 
företag ger upphov till synergier mellan industrier och teknologier inom 
ett land. Närheten till nationella konkurrenter blir till subtila drivkrafter 
bestående av prestige och stolthet relativt konkurrenterna. Närheten till 
nationella kunder, som ställer krav på avancerade produkter, stimulerar 
produktutvecklingen i företagen. Om den svenska industrimiljöns dyna
mik försvagas kommer företagen att i större utsträckning lokalisera stra
tegiskt viktiga funktioner till andra länder med en gynnsammare indus
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trimiljö. Betydelsen av att studera de nationella industrimiljöerna ökar 
därför i takt med att den internationella integrationen ökar. 

Det är emellertid varken utveckling av internationell konkurrenskraft 
eller industriell utveckling som skall behandlas i detta arbete. I stället är 
det Porters (1990) slutsats om att närhet är av betydelse för dynamiken i 
internationellt konkurrenskraftiga branscher som är intressant i detta 
sammanhang. 

Närhet och mångfald i konkurrensen 

Den nationella konkurrensen har framstått som en av de viktigaste för
klaringsfaktorerna i Porters (1990) analys. Genom de krav och den press 
som konkurrensen på hemmamarknaden ger, stimuleras eller tvingas fö
retagen till ett innovativt agerande som resulterar i att branschen och fö
retagen utvecklas. Företagen utvecklar styrka och konkurrenskraft genom 
att bättre än konkurrenterna utnyttja faktorfördelar, tillfredsställa avance
rad efterfrågan, etablera kontakter, samarbete och bra relationer med 
relaterad industri och underleverantörer. Kärnan i denna typ av resone
mang är att intensiv konkurrens mellan geografiskt närstående företag 
ger upphov till dynamik. 

Även mångfalden i konkurrensen förs fram som central. Porter (1990) 
menar att om konkurrenterna är många relaterar de sitt agerande till va
randra. Därigenom stimuleras företagen till förbättringar och innovatio
ner relativt varandra. Detta är effekter av konkurrensen som kan obser
veras externt. De interna effekterna, som är en förutsättning för de ex
terna, består av ökad information, kunskap och medvetenhet om konkur
renterna. Porter (1990) menar att det krävs både geografisk närhet och 
mångfald för att de externa och interna effekterna skall utvecklas. Närstå
ende konkurrenter observerar snabbt varandras drag och motdrag och 
imiterar varandras produkter. Informationen om och bevakningen av 
konkurrenterna blir också effektivare eftersom individernas rörlighet 
ökar insynen i de konkurrerande företagen. Även psykologiska faktorer 
som prestige och stolthet stimulerar företagen till att aktivt konkurrera 
och till ett innovativt agerande. Närheten skärper därigenom kampen 
mellan konkurrenterna och förstärker dynamiken i branschen. Finns 
ingen konkurrens blir företagen passiva. 

Tanken att kreativitet och innovationskraft stimuleras av faktorer som 
är lokalt bundna och därför ej rörliga eller möjliga att ersätta återfinns 
hos Porter (1990) men framgår redan av Marshalls (1920) diskussioner 
om industrins lokalisering.5 Även inom kulturgeografisk teori anses spe
cifika sociala och kulturella förhållanden, som stimulerar informationsut
bytet och teknikspridningen mellan företagen, utvecklas i den lokala mil
jön (jfr Asheim, 1991).6 Betydelsen av kulturell närhet förs t ex fram av 
Törnqvist (1990) som menar att närhet underlättar informationsutbytet 
vilket är viktigt för kreativiteten (jfr även Sangenberg & Pyke, 1991). 
Krugman (1991) för ett liknande resonemang och menar att tekniksprid
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ning stimuleras av att informationsflödet underlättas i lokala miljöer. 
Törnqvist (1986) beskriver den information som är nödvändig i kreativa 
miljöer på följande sätt: 

"I en kreativ process verkar information som inte är välstrukturerad och ho
mogen, som inte följer väl etablerade, formella informationskanaler och där 
överföring inte kan ses som ett flöde. Den information det är frågan om krä
ver direkta personkontakter i ständigt nya kombinationer och oväntade kon
stellationer. Det är kombinatoriken som är viktig, möjligheten att på nya sätt 
koppla samman fragmentariska informationsbitar med varandra". (Törnqvist, 
1986:381) 

Törnqvist menar att tätheten och öppenheten i den nationella miljön är 
viktig eftersom den erbjuder mötesplatser för slumpmässiga kontakter 
vilket gör det möjligt att kombinera nya informationsbitar och idéfrag
ment. Det är denna möjlighet till kombinatorik som stimulerar kreativite
ten. För att få till stånd ett innovativt agerande är möjligheten att kombi
nera nya informationsbitar central. Öppenheten inom den svenska indus
trin kan därför ses som en drivkraft till innovationer och synergieffekter 
(jfr Sölvell et al, 1991). 

Även kompetensutveckling underlättas och stimuleras av den geogra
fiska närheten mellan aktörerna.7 Om en teknologisk bas utvecklas i ett 
land, dvs tekniska utbildningar, erfarenheter och problemlösningsför
måga, är kunskapen svår att kopiera, och alltså geografiskt bunden. Detta 
trots att teknologin i sig är rörlig. För att närheten skall stimulera ett in
novativt agerande är det enligt Porter (1990) av betydelse att konkurren
ternas strategiska bas är lokaliserad till samma geografiska område. Med 
strategisk bas avses företagens strategiskt viktiga funktioner som strate
gisk ledning och produktutveckling. Dahmén (1988) för ett liknande re
sonemang och menar att kärnan i det han kallar utvecklingsblock är svår 
att kopiera och därför inte kan ses som rörlig.8 

En konsekvens av närhetsargumentet är att den närhet som erhålls na
tionellt ej kan erhållas i relationen till internationella konkurrenter. Där
för är enligt Zander & Sölvell (1991) konkurrensen i den nationella mil
jön viktig även för företag som uppnått en hög internationaliseringsgrad. 
Hänsyn måste emellertid tas till det faktum att stora delar av industrin in-
ternationaliserats. Om företagen är internationellt verksamma kan effek
terna av deras agerande komma till uttryck på ett större geografiskt om
råde. Företagens förmåga att ta tillvara impulser som erhålls och att an
passa agerandet till förhållanden internationellt är dock i stor utsträckning 
avhängigt deras agerande inom företagets strategiskt viktiga funktioner. 
Den geografiska närheten i termer av närhet mellan företagens strategiska 
baser intar därigenom en särställning oavsett om aktörerna konkurrerar 
med varandra nationellt och/eller internationellt. 
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Konkurrensens karaktär och dynamik 

Närhet mellan konkurrenter har alltså visat sig vara av speciell betydelse 
för interaktionen mellan dem och därmed för dynamiken i konkurrensen. 
Studien har därför avgränsats till konkurrensen mellan nationella aktö
rer.9 Porter (1990) problematiserar emellertid inte begreppet konkurrens 
i någon nämnvärd utsträckning. Han hävdar att närhet och mångfald är 
viktigt men variationer mellan olika branschspecifika förhållanden i öv
rigt har i stor utsträckning lämnats utanför konkurrensbestämningen. 
Mina tidigare branschstudier indikerar att konkurrensens karaktär skiftar 
mellan olika internationellt konkurrenskraftiga branscher. Därav utveck
lades mitt intresse för att bättre förstå konkurrensens karaktär och dy
namik i branscher med en hög internationaliserings grad. 

Konkurrensstrukturen 

Inom "Industrial Organization Theory", (IO-teorin) särskiljs olika imper-
fekta konkurrenssituationer genom att ett antal strukturvariabler relateras 
till agerandet i branschen. Beroendet mellan aktörerna på en imperfekt 
marknad antas innebära att utfallet av agerandet inte är helt förutbestäm-
bart. Genom att analysera branschstrukturen utifrån variabler som kost
nadsstruktur i branschen, grad av vertikal integration, FoU-intensitet och 
grad av differentiering, anses det möjligt att förutsäga beteendet i 
branschen. Utifrån IO-teoretiska studier kan det antas att strukturen på
verkar de enskilda företagens agerande och därigenom har betydelse för 
interaktionen mellan konkurrenter. 

Inom IO-teorin läggs liten vikt dels vid var i det geografiska rummet, 
nationellt eller internationellt, som konkurrensen bedrivs, dels vid förän
dringar över tiden. Att tiden inte inkluderas i studierna innebär att kon
kurrensen ej sätts i ett historiskt sammanhang (jfr Lazonick, 1991) och att 
dynamiken som följer av konkurrenternas interaktion över tiden inte stu
deras. Det bör dock nämnas att tidsdimensionen i viss utsträckning inklu
deras genom att spelteori förts in i de teoretiska resonemangen (jfr Ti-
role, 1988). Företagen antas emellertid efter ett antal tidsperioder agera 
rationellt utifrån de spelregler som satts upp. Därigenom är det möjligt 
att identifiera samband mellan konkurrens strukturen och beteendet. 

Utifrån den diskussion som förts så här långt kan det konstateras att 
samband av delvis olika karaktär identifierats mellan olika typer av kon
kurrens och konkurrensens effekter. Branschstrukturen relateras till bete
endet i en bransch och närheten mellan konkurrenter relateras till fram
växten av internationell konkurrenskraft. Konkurrensens karaktär och 
dynamik, har dock inte problematiserats inom etablerad teori. Förståelsen 
för hur konkurrens fungerar, dvs för de inneboende mekanismer som 
finns i olika situationer av konkurrens och hur dessa förändras över ti
den, är begränsad. Den fråga som denna studie avser att behandla är där
för följande; 
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Vad karaktäriserar olika typer av konkurrens med stor närhet mellan 
aktörerna samt hur påverkar konkurrensens karaktär dynamiken i olika 
typer av konkurrens? 

Konkurrensprocessen 

För att öka förståelsen för konkurrensens karaktär och dynamik räcker 
det inte att särskilja olika typer av konkurrens. De processuella aspek
terna på konkurrens måste även beaktas. Tre sådana aspekter, som alla 
utgör en del av vad som här benämns konkurrensprocessen, kan antas ha 
betydelse för de strukturer och beteendemönster som kan iakttas på 
branschnivå. De tre aspekterna är 1) de tolkningar och uppfattningar om 
konkurrensen som utvecklas i de enskilda företagen, 2) de enskilda före
tagens agerande, konkurrensdrag, som direkt eller indirekt påverkar 
konkurrenterna, 3) interaktionen mellan konkurrenterna, d v s de kon
kurrensspel som pågår i branschen. 

Företagens agerande måste förstås utifrån upplevelsen av konkurrens. 
Inom ekonomisk teori beskrivs företagens agerande som rationellt, vilket 
är möjligt om det är sambanden mellan struktur och beteende i en 
bransch som sökes. För denna studie blir det emellertid nödvändigt att ta 
hänsyn till att människan agerar under osäkerhet. Såväl dåtid som framtid 
påverkar agerandet. Framtiden är osäker men tidigare erfarenheter redu
cerar denna osäkerhet (jfr Weick, 1979). Det blir därför av intresse att 
förstå konkurrensen utifrån individernas tolkningar och upplevelse av 
konkurrensen. Det finns vissa metodmässiga problem med att överföra 
tankegångarna om tolkningars och erfarenheters betydelse från individ
till organisationsnivå men i princip är resonemanget tillämpbart. Det är 
individers tolkningar som ytterst ligger bakom de handlingar som obser
veras som företagets. Konkurrenternas agerande tolkas av individerna i 
företagen och kommer till uttryck i interaktion mellan konkurrenterna. 

Förutom upplevelserna av konkurrens är även konkurrensdragen som 
vidtas av enskilda företag av betydelse för en förståelse av konkurrensen. 
Det är inte självklart vilket agerande som följer av de tolkningar som ut
vecklas i en organisation. En mängd överväganden ligger till grund för 
agerandet. Enskilda åtgärder kan även uppfattas olika internt respektive 
externt. Det blir därför av intresse att relatera enskilda konkurrensdrag 
till såväl det egna företagets som till konkurrenternas uppfattningar om 
agerandet. 

Det räcker emellertid inte att studera enskilda drag utan även interak
tionen mellan konkurrenter måste studeras. För att särskilja företagens 
interaktion med andra aktörer i den industriella miljön kommer begrep
pet konkurrensspel att användas när interaktionen mellan konkurrenter 
diskuteras. Interaktionen består i grunden av enskilda företags agerande, 
dvs konkurrensdrag, i relation till varandra. Interaktionen byggs sålunda 
upp över tiden till olika konkurrensspel. Ett interaktivt perspektiv på 
konkurrens måste alltså anläggas. Inspiration till detta kan hämtas från 
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nätverksteorin där interaktion, i termer av samarbetsrelationer mellan 
konkurrenter behandlas. Mattson & Lundgren (1992) för emellertid fram 
betydelsen av att konkurrens och samarbete förekommer parallellt mellan 
konkurrenter. Även aktörer som konkurrerar med varandra interagerar 
därmed med varandra och de relationer som utvecklas kan antas vara av 
betydelse för den fortsatta interaktionen och för företagens agerande (jfr 
Easton, 1987; Easton & Araujo, 1992). Konkurrens kan därför beskrivas 
som en interaktionsprocess över tiden där konkurrenterna i ett antal kon
kurrensspel utvecklar relationer till varandra. 

Ovan har det sagts att konkurrens bättre kan förstås genom att studera 
enskilda företags upplevelse av konkurrensen, deras konkurrensdrag samt 
konkurrensspelen. Dessa tre delar är integrerade och beroende av varan
dra. Konkurrensspelen påverkas både av uppfattningar i enskilda företag 
och av enskilda konkurrensdrag. På samma sätt kan uppfattningar i före
tagen och konkurrensspelen förklara enskilda konkurrensdrag. Uppfatt
ningarna i företagen utvecklas både som ett resultat av konkurrens spelen 
och av erfarenheter av det egna företagets agerande. De tre delarna kan 
därför ses som integrerade aspekter av samma process, vilken i figuren 
nedan benämns konkurrensprocessen. Det är denna process, vilken be
handlas som en "black box" inom ekonomisk teori, som bidrar till att 
forma konkurrensen (se figuren nedan). 

KONKURRENSPROCESSEN 

Interaktion mellan 
närstående kon

kurrenter^ konkur-
Arensspel 

Enskilda företags 
agerande = kon

kurrensdrag 
KONKURRENS

STRUKTUR 
KONKURRENS

BETEENDE 

kUpplevelse av 
konkurrensen 

Figur 1.1 Faktorer som utgör en del av den process som formar den 
nationella konkurrensen. 

Studiens syfte 

I tidigare studier har den nationella konkurrensen och dess betydelse för 
utveckling i en allt mer internationaliserad affärsmiljö diskuterats bl a 
med utgångspunkt från Porters (1990) studie. Ett antal kulturgeografiska 
teorier har gett stöd åt antagandet att närhet i den nationella miljön bidrar 
till kreativitet och innovationskraft i företag. Det har även påtalats att 
olika typer av konkurrens kan skilja sig åt i andra avseenden och uppvisa 
specifika strukturella särdrag. I figuren ovan illustreras, med hjälp av de 
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vita rutorna och pilen, sambandet mellan konkurrensstrukturen och bete
endet en bransch. I denna studie är det inte detta samband som skall ana
lyseras utan den process varigenom sambandet uppstår. Det övergripande 
syftet med denna studie blir därför att analysera konkurrensprocessen i 
branscher där aktörerna har en stor geografisk närhet till varandra för att 
därigenom öka förståelsen för konkurrens karaktär och dynamik. För att 
konkretisera det övergripande syftet har två delsyften preciserats: 

1. Att identifiera och särskilja olika typer av konkurrens och utveckla be
grepp med vars hjälp konkurrensens karaktär kan beskrivas. 

2. Att genom teorigenerering öka förståelsen för den dynamik som ut
vecklas till följd av konkurrensen. 

Forskningsstrategi 

Vägen från problem till färdig studie där syftet uppfylls inbegriper en 
rad ställningstaganden och vägval. Om syftet med en studie är att pröva 
uppställda hypoteser är det nödvändigt att innan studiens genomförande 
utforma en forskningsstrategi som sedan följs steg för steg. Är syftet där
emot, som i detta fall, att söka förståelse för konkurrens genom att uti
från empiriska studier generera teorier är det svårt att följa en dylik i 
förväg uppställd och formulerad strategi. Lincoln och Guba (1985) be
skriver forskningsprocessen som kontinuerligt föränderlig och menar att 
forskaren bör arbeta utifrån en framväxande strategi. Därigenom kan den 
kunskap som genereras under processens gång påverka det fortsatta arbe
tet. Den forskningsprocess som ligger till grund för denna studie kan i 
stor utsträckning beskrivas utifrån Lincoln och Gubas modell för den 
framväxande forskningsstrategin. 

Den kritik som främst kan föras fram mot Lincoln & Gubas syn på 
forskningsprocessen är att de menar att endast teorier som utvecklas uti
från ett naturalistiskt paradigm bör användas i forskningsprocessen. Tidi
gare teorier kan enligt Eneroth (1984) användas för att erhålla en be
greppsapparat, ett verktyg för att sortera insamlade data, samt för att ut
veckla ett teoretiskt perspektiv och ge inspiration till de analyser som ge
nomförs. Den ökade förståelsen måste däremot genereras utifrån de em
piriska studierna och analyserna av de data som genereras. 

I överensstämmelse med Lincoln & Gubas beskrivning av den fram
växande forskningsdesignen påbörjades denna studie utifrån en begränsad 
kunskap om problemområdet och en relativt bred problemställning. Data 
samlades in om konkurrensen i en delbransch och initiala analyser ge
nomfördes. Detta gav upphov till ytterligare frågeställningar och en ge
nomgång av tidigare teorier om konkurrens gjordes i syfte att bidra till 
en precisering av studiens problemställning inför de fortsatta empiriska 
studierna. Därefter insamlades mer data vilka analyserades. Resultaten 
från de kontinuerliga analyserna relaterades till de teoretiska utgångs
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punkterna och gav upphov till fortsatta teoretiska studier, mer datainsam
ling och fortsatt analys. På detta sätt har processen från problemfokuser-
ing via perspektiv (vilket diskuteras i appendix 1), teoretiska utgångs
punkter, datainsamling och analys upprepats ett antal gånger innan denna 
rapport och slutsatserna för studien var möjliga att presentera.10 

Den rapport som här föreläggs läsaren avspeglar inte den process ge
nom vilken innehållet i rapporten utvecklats. Jag har, av pedagogiska 
skäl, valt att presentera arbetet på det sätt som i det följande skall beskri
vas i stället för att ge en kronologisk beskrivning av forskningsprocessen. 

Disposition 

Efter att i detta kapitel ha diskuterat problemställningen och preciserat 
syftet för studien kommer de teoretiska utgångspunkterna att presenteras i 
kapitel två. Kapitlets tre första delar behandlar traditionell teori om kon
kurrens och det sätt på vilket denna kan bidra till en ökad förståelse för 
problemställningen för detta arbete. Dessa teoribildningar är i många av
seenden statiska till sin karaktär och/eller normativa samt bygger på ett 
rationalitetsantagande. Nödvändigheten och implikationerna av att även ta 
hänsyn till de föreställningar om konkurrens som utvecklas i företagen, 
hur dessa kommer till uttryck i interaktionen och förändras över tiden 
behandlas därför i kapitlets fjärde, femte och sjätte del Kapitlet avslutas 
med en diskussion om hur olika teoribildningar bidrar till en ökad för
ståelse för studiens problemställning. 

I kapitel tre behandlas de metodologiska överväganden som legat till 
grund för studien och forskningsprocessen. Den metod som problem
ställningen och perspektivet ger för handen är teorigenererande till sin 
karaktär och fallstudiemetodiken framstår som fördelaktig. Den framväx
ande forskningsstrategin beskrivs, dvs sättet att kontinuerligt över tiden 
samla in och analysera data samt relatera dessa data till tidigare teorier. 

I kapitel fyra till sex beskrivs tre branscher som skiljer sig åt med av
seende på konkurrensen. Konkurrensen i frontlastarbranschen, som be
skrivs i kapitel fyra, har under 1980-talet bedrivits mellan två jämnstora 
och relativt jämbördiga konkurrenter. Konkurrenterna i liningbranschen, 
som beskrivs i kapitel fem, är däremot olika varandra, både vad gäller 
storlek och verksamhetsinriktning. Den tredje branschen, kuggstångs-
branschen, kännetecknas av att ett företag dominerar branschen. Denna 
bransch beskrivs i kapitel sex. 

I kapitel sju diskuteras de variabler som använts för att särskilja olika 
typer av konkurrens under olika perioder i de tre delbranscherna. Utifrån 
den teoretiska diskussionen framstod graden av symmetri mellan aktör
erna, respektive graden av aktivitet i konkurrensen, som betydelsefulla 
variabler. Utifrån de empiriska studierna kunde ett antal dimensioner el
ler preciseringar av innebörden i symmetri respektive aktivitet identifie
ras. De tre branscherna analyseras var för sig i kapitel åtta och olika pe
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rioder i branschernas historia beskrivs utifrån de empiriskt genererade 
dimensionerna. 

Den analys som genomförs i kapitel nio och tio leder fram till en teo
retisk och begreppslig utveckling varvid fyra konkurrensklimat beskrivs. 
I kapitel nio beskrivs konkurrensens karaktär i de fyra konkurrensklima
ten. I kapitel tio utvecklas en modell som beskriver konkurrensklimatens 
dynamik och förändring över tiden. Utifrån de empiriskt grundade be
skrivningarna av konkurrensklimaten och dess förändring kan den teori-
genererande ambitionen tillfredsställas genom att de mekanismer som ger 
upphov till dynamik i de olika konkurrensklimaten diskuteras. Konkur
rensklimatens karaktär och dynamik relateras även till den förändring 
och utveckling som pågått i branscherna. 

I kapitel elva sammanfattas den begreppsliga beskrivningen av konkur
rensklimatens karaktär och den modell som beskriver konkurrensklima
tens dynamik. Studiens resultat relateras till problemställning och de teo
retiska utgångspunkterna för studien. Därigenom kan ett antal teoretiska 
och praktiska implikationer diskuteras samt en diskussion föras om beho
vet av fortsatt forskning för att ytterligare öka förståelsen för konkurrens 
samt för att öka den genererade teorins överförbarhet. 
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Noter kapitel 1 

1 J fr t ex Bengtsson & Bonnedahl (1993) och Bonnedahl (1991). 
2 Inom strategilitteraturen kopplas i större utsträckning än tidigare företagens utveckling till deras möj
ligheter att utnyttja fördelar i den globala miljön (jfr Lamb 1984, Bartlett 1986, Doz 1986, Hood & 
Vahlne 1988, mfl). En konsekvens av detta synsätt är att det globala ledarskapet fokuseras och beskrivs 
som centralt för företagens utveckling (jfr bl a Porter 1986, Reich 1991, Taylor 1991). 
3 SIND 1988:1 
4 Porter har kritiserats och argument har förts fram emot hans ställningstaganden (jfr Cartright, 1991; 
Reich, 1991; Wilson & Bålfors 1993). 
5 Marshall (1920) m fl inkluderar det geografiska rummet och dess betydelse när exempelvis "external 
economies" behandlas. 
6 Asheim (1991) menar, utifrån Marshalls resonemang, att förutom de socialt och kulturellt kopplade för
delarna i den lokala miljö kan även fördelar erhållas genom arbetsdelning mellan företag inom ett territo
rium. Parallellt med en ökad internationell integrering förändras produktionssystemen och dess organise
ring från den storskalighet och standardisering som präglade "fordismen" mot mer flexibla produktionssys
tem. Många menar att möjligheten att samordna verksamheten och möjligheten till arbetsdelning mellan 
organisationer inom avgränsade geografiska områden kommer att öka (jfr Asheim 1991). Fördelarna som 
finns i den lokala miljön ses ej endast som territoriella. Även funktionella fördelar kan erhållas lokalt. 
Meningarna går emellertid isär om utvecklingens konsekvenser för de regionala och lokala industrimiljö
ernas framtida betydelse (jfr Oinas 1992, Asheim 1991, Sangenberg & Pyke 1991 Peck & Tickell 1992). 
Vissa menar att globaliseringstrenden dominerar och att det lokala samhällets autonomi kommer att min
ska (jfr Amin & Robins 1990) 
7 Med kompetens avses människans förmåga att utnyttja kunskap för något eller några ändamål. 
8 Utvecklingsblockens kärna utgörs av kreativa grupper av tillverkare, forskningsinstitutioner, kunder etc. 
Dahmén, som tar sin utgångspunkt i Schumpeter, menar att teknologisk utveckling stimuleras om den 
pågår i e tt antal relaterade branscher samtidigt. Genom interaktionen genereras alltså utvecklingskraft 
inom ett utvecklingsblock. På samma sätt förklarar Melin et al (1984) utveckling och struk
turomvandling genom att beskriva den dynamik som uppstår i industriella kraftfält. Kraftfältets kärna 
består av det industriella nätverket och relationerna mellan aktörerna. Att kraftfälten stimulerar till ut
veckling förklaras av den dynamik som uppstår till följd av att aktörernas agerande påverkar varandra inom 
kraftfältet. 
9 En rad invändningar kan föras fram mot att avgränsa studien till konkurrensen mellan företag inom ett 
land. Krugman (1991) fokuserar den lokala eller regionala miljön snarare än den nationella och menar att 
stora variationer kan finnas mellan lokala industrimiljöer inom samma land. det som enligt Krugman 
särskiljer länder är snarare de politiska ställningstaganden och de stöd och hinder som följer av politiska 
beslut. Argumenten för den lokala industrimiljöns betydelse utgår i stor utsträckning från faktorer som 
kultur, klimat, religion, värdestrukturer etc. Dessa faktorer ger upphov till närhet mellan aktörerna. 
Flertalet länder kan även särskiljas utifrån dylika faktorer och de lokala variationer som finns inom ett 
land kan beskrivas som subkulturer inom en övergripande samhälls- och värdestruktur. Det är närheten i 
den nationella miljön som utgjort det främsta argumentet för den avgränsningen. Utifrån det ovan sagda 
bör det dock poängteras att denna avgränsning inte är självklar och att hänsyn även måste tas till att 
graden av närhet kan skilja sig åt inom ett land. 
^ Under vägen från den första breda problemställningen till den färdiga studien som presenteras i denna 
bok har ett antal delstudier inom problemområdet presenterats. Dessa finns dokumenterade i SIND 1988:1 
samt SIND PM 1988:7 
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Olika perspektiv på konkurrens 

Av föregående kapitel framgick det att konkurrensprocessen utgör nyck
eln till en ökad förståelse för konkurrensens karaktär och dynamik. I 
detta kapitel skall därför möjliga teoretiska utgångspunkter för att studera 
denna process diskuteras. I kapitlets första del behandlas de teoribildning
ar, som fokuserar strukturen och beteendet i en bransch. Denna teori
bildning bidrar med värdefull kunskap om strukturella och beteendemäs
siga förhållanden i en bransch samt hur dessa är relaterade till varandra. 
Därigenom erhålls dimensioner, i vilka olika typer av konkurrens är möj
liga att beskriva och särskilja. 

För att förstå de konkurrensprocesser som pågår i olika typer av kon
kurrens måste dock ett interaktivt perspektiv anläggas, vilket innebär att 
innehållet i interaktionen mellan konkurrenter fokuseras. Förutom att be
skriva konkurrenternas faktiska agerande relativt varandra måste de rela
tioner, flöden och kopplingar som utvecklas mellan konkurrenter till 
följd av interaktionen studeras. Hänsyn måste även tas till den upplevelse 
av konkurrens som ligger till grund för agerandet. I kapitlets andra del 
diskuteras detta. 

Över tiden förändras konkurrensen och den konkurrensprocess som 
bedrivs vid olika tidpunker kan både förklara förändringen och ses som 
ett resultat av den. Förändringsprocesser kan ha olika karaktär och skilja 
sig åt i flera avseenden. Vissa förändringar sker t ex successivt medan an
dra förändringar är snabba och omvälvande. Detta diskuteras i kapitlets 
tredje del. Därefter är det möjligt att i kapitlets fjärde del sammanfatta de 
teoretiska utgångspunkterna för studien. 

Konkurrens som struktur och beteende 

Konkurrens kan beskrivas både utifrån strukturen och beteendeet i t ex en 
bransch, och ger ramarna eller förutsättningarna för konkurrensprocess
en. Därför inleds detta kapitel med att konkurrens, i termer av struktur 
och beteende, diskuteras. Utgångspunkten tas i ekonomisk teori om kon
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kurrens på branschnivå, teori om strategiska grupperingar på interorga-
nisatorisk nivå samt teori om konkurrensstrategier på företagsnivå. 

Ekonomisk teori om konkurrens 

Neoklassisk mikroekonomisk teori anger rationella överväganden hos 
självständiga köpare och säljare som grunden för perfekt konkurrens. I 
den ideala marknadssituationen är köparna och säljarna många och 
okända inför varandra, vidare är de produkter som erbjuds likvärdiga. 
Konkurrens är därför liktydigt med priskonkurrens och över en tidspe
riod kommer den perfekta marknadens mekanismer att leda till en effek
tiv resursallokering. Kostnadseffektiva företag överlever och priset stabi
liseras på en nivå där utbud och efterfrågan motsvarar varandra. Den mi
kroekonomiska teorin är normativ och teorin har bl a kommit att stå fö
rebild för konkurrenslagstiftningen. Men det är samtidigt uppenbart att 
teorin är bristfällig som beskrivning av faktisk konkurrens. Därför be
hövs andra teoretiska ansatser. 

Utan att överge de rationella antagandena om hur marknadens aktörer 
prioriterar och agerar inkluderas marknadsimperfektioner bl a i IO-teo-
retiska modeller om konkurrens. Imperfektionerna innebär i detta fall att 
företagens agerande avviker från vad som föreskrivs i de ideala mikroe
konomiska modellerna och därmed tillåts andra variabler än pris påverka 
agerandet på marknaden. Bains (1959) utgår ifrån den neoklassiska pris
teorin och utvecklar taxonomin M structure-conduct-performanceM. Han 
relaterar marknadsstrukturen på imperfekta marknader till företagens 
agerande som i sin tur relateras till marknadens effektivitet.1 Bains defi
nierar marknadsstrukturen som det mönster i vilket delarna av systemet 
organiseras och sätts samman. Han menar att teknologiska förhållanden, 
kostnadsförhållanden och försäljningsprocessen i branschen i stort be
stämmer de strukturella betingelserna i en bransch. Bains beskriver 
marknadsstrukturen med hjälp av koncentrationen på marknaden, graden 
av produktdifferentiering och förekomsten av etableringshinder. 

Scherer (1980) vidareutvecklar Bains tankegångar utifrån en empirisk 
kartläggning av den amerikanska industrin. Han diskuterar agerandet i 
fyra imperfekta marknadsformer, monopol, homogena oligopol, diffe
rentierade oligopol och monopolistisk konkurrens, vilka särskiljs utifrån 
antalet köpare och säljare och produkternas homogenitet. Företagen antas 
sträva efter att maximera det ekonomiska utfallet av agerandet. Denna 
strävan och de strukturella förhållandena på marknaden antas förklara fö
retagens agerande. För att beskriva faktisk konkurrens har Bains efterföl
jare inkluderat ytterligare struktur- och beteendevariabler. Därigenom 
har teoribildningen om imperfekt konkurrens kommit att bestå av flera 
delvis disparata teorier där enskilda strukturella särdrag relateras till fö
retagens agerande. Trots att det ej finns någon enhetlig teoribildning om 
konkurrens på imperfekta marknader kan några gemensamma ståndpunk
ter föras fram. 
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Gemensamt är att konkurrens beskrivs som struktur och beteende och 
att sambanden mellan dessa analyseras. Scherer (1980) använder begrep
pet rivalitet när han beskriver köparnas och säljarnas agerande. De indi
viduella aktörerna strävar efter ledarskap och blir därigenom rivaliseran
de. Schmalensee (1988) menar att rivalitet uppträder på imperfekta mark
nader till skillnad från konkurrens som återfinns i den perfekta konkur
renssituationen. Genom att använda begreppet rivalitet särskiljer han 
alltså agerandet på imperfekta marknader från ett agerande i perfekt kon
kurrens. Strukturen beskrivs med hjälp av variabler som koncentrations
grad, vertikal integration, kostnadsstruktur, FoU-intensitet, differentie
ring etc. Alla dessa dimensioner kan ge upphov till etableringshinder av 
olika slag. Genom att identifiera etableringshindren avgränsas branschen. 

Gemensamt är även antagandet om att företagen agerar rationellt. Ge
nom att anta att företagen agerar rationellt och med målsättning att 
maximera det ekonomiska utfallet reduceras individens betydelse för fö
retagens agerande. Även beroendet mellan företagen och den bristande 
förutsägbarhet som följer av detta reduceras. Det är därigenom möjligt 
att bortse ifrån tiden, eller den process genom vilken sambanden mellan 
strukturen och agerandet i en bransch utvecklas. Scherer (1980) påtalar 
visserligen att de sociala strukturerna i en bransch är av betydelse för fö
retagens agerande men menar att dessa variabler ej är möjliga att inklu
dera i en traditionell ekonomisk analys. 

Under senare tid har forskare inom "the new industrial organization 
theory" försökt att ta hänsyn till tiden och till att företagen väljer att 
agera relativt konkurrenterna. Tirole (1988) för in spelteori i syfte att ut
veckla dynamiska modeller och han poängterar att företagens strategiska 
val kommer till uttryck i deras agerande. Stora delar av Scherers tanke
gångar återfinns hos Tirole trots att han ställer sig kritisk till att behandla 
relationen mellan strukturen och beteendet i en bransch som kausala sam
band, vilket Scherer (1980) gör. 

Inom den "nya" IO-teorin beskrivs konkurrensen som spel i flera pe
rioder. Spelreglerna följer av strukturen i branschen men eftersom spelen 
är komplexa bjuds ett antal möjliga strategier som företagen kan välja 
bland.2 Det strategiska agerandet och förekomsten av strategiska val re
duceras genom att spelreglerna ses som bestämmande för vilket agerande 
företagen kommer att välja (jfr Tirole, 1988). Istället för att se företa
gens agerande som ett resultat av individers förväntningar, görs antagan
den om att individerna i företagen efter en tid skall agera rationellt och 
söka det optimala draget respektive motdraget. Om företagen i första 
tidsperioden agerar irrationellt kommer de efter ett antal perioder att 
tvingas till ett rationellt agerande (jfr Gilbert, 1989). Därigenom kan im
perfekta marknader hanteras på i princip samma sätt som perfekta. Det 
som i föregående kapitel benämndes för konkurrensprocessen blir genom 
rationalitetsantagandet möjlig att bortse ifrån. 
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Strukturella beskrivnings vari abler 

Som ovan nämndes använder ekonomisk teori olika typer av strukturdi
mensioner för att beskriva olika konkurrens- eller marknadssituationer. 
Även om det i denna studie inte är samband mellan enskilda strukturdi
mensioner och agerandet som söks, kan strukturvariabler ge indikationer 
på vari skillnaderna mellan olika typer av konkurrens kan bestå. Av den 
anledningen kommer innebörden i ett antal strukturvariabler som används 
inom ekonomisk teori att diskuteras nedan. 

Koncentrationsgraden kan både beskrivas utifrån antalet företag och 
utifrån företagens relativa styrka. Om koncentrationsgraden är mycket 
hög och ingen aktör dominerar tenderar företagen att anpassa sig till va
randra. Knickerbocker (1973) använder begreppet "oligopolistic reac
tion" för att beskriva denna typ av agerande och menar att konkurrensen 
ofta utkristalliseras som drag och motdrag mellan konkurrenterna.3 Yu & 
Ito (1988) för ett liknande resonemang och påtalar att företag i oligopol-
branscher tenderar att undvika intensiv rivalitet och att konkurrenterna 
därigenom blir defensiva. Scherer (1980) förklarar agerandet i en dylik 
oligopolsituation utifrån Chamberlins (1933) tankegångar om att företa
gen genom tyst överenskommelse anpassar sig till varandra. Företagen är 
medvetna om det beroende som råder och att ett konflikterande agerande 
leder till att alla företag får det sämre. Företagen kan därför, trots kon
kurrensen, sätta priser som ligger nära monopolpriser och därigenom er
hålla det bästa ekonomiska utfallet. 

När branschen är koncentrerad till att endast inbegripa två företag 
menar Kwoka (1979) att samarbete är möjligt. Scherer (1980) menar att 
ett agerandet i samförstånd upphör när antalet aktörer växer eller när 
konkurrenternas andel av marknaden är asymmetrisk. Det är då troligt att 
någon aktör ignorerar betydelsen av att samordna aktiviteterna eller att 
konkurrenterna har olika uppfattningar om vad som är det bästa ageran
det för alla parter. Om styrkeförhållandena mellan konkurrenterna är 
asymmetriska kan ett företag genom sin makt och styrka (monopoly po
wer) styra de övriga aktörerna i branschen (jfr Porter, 1983; Scherer, 
1980). Knickerbocker (1973) menar att de övriga företagen i ett dylikt 
fall endast reagerar på ledarnas åtgärder utan att överväga andra fakto
rer. De övriga företagen behöver emellertid inte nödvändigtvis anpassa 
sig till ledaren utan kan även vidta åtgärder som på sikt innebär att de 
övertar ledarskapet. Worcester (1957) menar att det dominerande företa
get måste ha specifika kostnadsfördelar eller fördelar av en stark kund
lojalitet för att inte deras ledande ställning skall undergrävas genom kon
kurrenternas agerande. 

Vertikal integration och kontrakt mellan olika aktörer i en bransch på
verkar konkurrensstrukturen och agerandet i branschen. Transaktioner 
med vertikalt relaterade aktörer kan ske i olika former, med allt ifrån di
rekta marknadslösningar, dvs köp där prismekanismerna avgör, till hier
arkilösningen när aktörer integreras i samma företag. Mellan dessa två 
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extremer finns olika former av kontrakterade transaktioner (jfr Carlman, 
1986; Couse, 1937; Leblebici, 1985; Williamsson, 1975, 1981; William
son & Ouchi, 1981). Enligt Williamson (1975) är det transaktionskostna
derna som styr valet mellan att köpa från aktörer på marknaden eller att 
integrera vertikala aktörer i hierarkin, dvs i organisationen. Gadde och 
Grant (1984) lyfter fram de tekniska och ekonomiska fördelarna av att 
integrera olika delar av produktionsprocessen. Det kan även vara strate
giskt viktigt att kontrollera kritiska insatsvaror eller kunder. Både vid 
fullständig integration och vid stiftandet av kontrakt följer emellertid ett 
större risktagande och osäkerhet. Långsiktiga kontrakt som inbegriper 
gemensamma investeringar och anpassningar mellan parterna minskar 
även företagets flexibilitet (jfr Tirolle, 1988).4 De strategiska argumenten 
kan även skifta över tiden i takt med att branschen förändras. 

Kostnads strukturen i en bransch är relaterad till den produktionstekno
logi som används, till den produkt som tillverkas samt till företagets 
storlek (jfr Scherer 1980). Produktspecifika fördelar kan erhållas genom 
storskalig produktion. Sortimentsfördelar erhålls om flera produkter i 
sortimentet t ex kan utnyttja samma produktionsresurser. Synergieffekter 
kan uppnås mellan flera enheter som tillverkar produkter inom olika om
råden s k "multi-plant" fördelar. De två första typerna av fördelar bygger 
på förmågan att skapa volym i verksamheten och därigenom reducera 
kostnaden, vilket kan beskrivas i termer av den s k erfarenhetskurvan.5 

Att företag kan reducera kostnaderna och effektivisera tillverkningen på
verkar konkurrensen i branschen och företagens agerande. En effektiv 
kostnadsstruktur kan utgöra etableringshinder och utträdeshindren och 
beroendet mellan företagen blir därmed större. 

Forskning och utveckling, dvs utveckling av effektivare produktions
teknologi och nya produkter, förändrar kontinuerligt branschstrukturen. 
Rivaliteten mellan konkurrenterna och möjligheten att imitera innovatio
ner är två viktiga drivkrafter till en intensiv utvecklingsverksamhet. Det 
paradoxala är att dessa även utgör de största hindren för att produktut
veckling skall bli lönsam. Genom att patentera nya produkter försöker 
företagen förhindra konkurrenterna från att imitera nya produkter. I 
många branscher motsvarar dock inte patenter den vikt som tillskrivs 
dem i teoretiska modeller. Den fördel som erhålls som ett resultat av ut
vecklingsarbetet kan snarare beskrivas i termer av den tid det tar att ko
piera produkten. För att bibehålla fördelarna av den egna produktutveck
lingen måste företagen utveckla ett tekniskt ledarskap genom att ständigt 
utveckla nya produkter (jfr Chandler, 1991).6 

Enligt Schmalensee (1988) finns det ett samband mellan hur mycket 
kapital som läggs ned på forskning och utveckling och andelen lyckade ut
vecklingsprojekt. Ett företag i dominerande ställning kan genom mono
polpriser generera utvecklingskapital. Företagens produktutveckling 
kopplas alltså till företagens dominans i en bransch. Åsikterna går emel
lertid isär om hur företagsstorleken påverkar produktutvecklingen. Ar
row (1962) menar att incitamenten för att utveckla nya produkter min
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skar när ett företag erhållit en dominerande ställning. Däremot stimuleras 
de övriga företagen att utveckla nya produkter av möjligheten att erhålla 
en dominerande ställning och de därtill kopplade vinstmöjligheterna. 

Graden av differentiering i en bransch påverkar intensiteten i konkur
rensen. Genom att utveckla egna produkt- eller marknadsnischer kan kon
kurrensen få monopolistiska inslag vilket ger ett större utrymme för fö
retagen att agera oberoende av varandra (jfr Porter, 1980). Det i Sche-
rers termer ömsesidiga oligopolistiska agerandet försvåras om produk
terna som företagen säljer är heterogena. Scherer (1980) menar att om 
produkterna är totalt homogena är det endast priset som konkurrenterna 
kan variera, och alltså endast prisbesluten som måste samordnas. Är där
emot produkterna heterogena blir samordningsbesluten komplexa och 
svåra vilket kan leda till en mer aktiv rivalitet mellan konkurrenterna. I 
oligopolbranscher kan differentieringsåtgärder genomföras i syfte att 
maximera den kollektiva vinsten. Då sker differentieringen genom att 
marknaderna, produkterna, etc delas upp mellan konkurrenterna. Ett fö
retag kan enligt Scherer (1980) differentiera sig från konkurrenterna på 
fyra olika sätt; genom valet av lokalisering, genom den service som er
bjuds, genom produktens fysiska egenskaper samt genom den subjektiva 
image som skapas kring produkten. Differentiering är till skillnad från 
pris svår att kopiera. Det krävs ofta stora investeringar och att kvalitet 
och märkeslojalitet byggs upp.7 

Ovan har ett antal dimensioner berörts vilka påverkar konkurrens
strukturen i en bransch. De ger upphov till etableringshinder vilka av
gränsar branschen och konkurrensen. De aktörer som etablerat sig inom 
en bransch särskiljs från potentiella etablerare utanför branschen genom 
etableringshindren. Även de potentiella etablerarna utanför branschen be
skrivs som konkurrenter, men interaktionen mellan de etablerade och de 
potentiella konkurrenterna beskrivs som indirekt. Om etableringshindren 
är höga försvårar det inte bara inträden i utan även utträden ur 
branschen. De redan etablerade företagen blir därigenom mera beroende 
av den marknad på vilken de agerar och har färre handlingsalternativ.8 

Trots att man inom IO-teorin gör antaganden om att konkurrenter 
agerar rationellt och att interaktionsprocessen därmed ej analyseras uti
från konkurrenternas tolkningar och erfarenheter av konkurrensen kan 
teorierna användas för att beskriva konkurrens på en aggregerad nivå. Ett 
argument för detta är att man genom studier av konkurrens och påvisat 
samband mellan struktur och agerande i branscher. 

Strukturen och beteendet beskrivs vanligtvis som homogena inom en 
bransch. Hunt (1972) uppmärksammar emellertid att det även finns skill
nader mellan aktörer inom en bransch och lanserar begreppet strategiska 
grupper för att inkludera dessa skillnader i analysen. Han för därmed ned 
analysen på en interorganisatorisk nivå. Hunt (1972) menar att en analys 
av symmetriska grupper av företag inom en bransch, bättre kan förklara 
rivaliteten i branschen. Hur lika eller olika företagen eller deras agerande 
är anses förklara skillnader mellan olika typer av konkurrens. Genom att 
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inkludera tankegångarna kring förekomsten av strategiska grupperingar 
kan de struktur- och beteendedimensioner som ovan diskuterats användas 
för att beskriva konkurrens på en interorganisatorisk nivå. I det följande 
skall därför förekomsten av strategiska grupper diskuteras. 

Strategiska grupper 

Forskningen kring strategiska grupper har över åren utvecklats snabbt 
och kan idag beskrivas som ett multidisciplinärt forskningsområde. Stra
tegiska grupper har studerats såväl inom IO-teori som inom organisa
tionsteori, marknadsföring, finansieringsteori samt inom strategiforsk
ning (för en genomgång se McGee & Thomas, 1986 och Thomas & Ven-
katraman, 1988). Inom strategilitteraturen beskrivs studierna av strate
giska grupper inom en bransch som ett försök att kombinera teorier som 
utgår ifrån de strukturella betingelser som råder i en bransch med teorier 
som utgår ifrån företagens förutsättningar. Hänsyn tas därigenom till he-
terogeniteten i branschen och till företagens unikitet. Tankegångarna 
kring strategiska grupperingar utgår alltså ifrån att branschen är hetero
gen. Heterogeni tet krävs för att formeringar av strategiska grupper, dvs. 
grupper av företag som skiljer sig ifrån andra grupper av företag i 
samma bransch i någon strategiskt viktig dimension, skall vara möjlig 

Att identifiera strategiska grupper 

Strategiska grupperingar av företag kan identifieras utifrån likheter och 
skillnader i företagens strategiska agerande på olika områden och utifrån 
företagens relativa storlek (jfr Barney & Hoskisson, 1990). Thomas & 
Venkatraman (1988) konstaterar emellertid i en genomgång av forskning
en på området att det inte finns någon enhetlig indelningsgrund för att 
särskilja strategiska grupper. Vissa författare använder samma av struk
turdimensioner, som tidigare diskuterades i samband med den ekonomi
ska teorins branschdefinitioner, för att avgränsa strategiska grupper. Hunt 
(1972) identifierar t ex grupper av företag inom samma bransch som i 
stor utsträckning är symmetriska med avseende på kostnadsstrukturen, 
graden av produktdiversifiering samt grad av vertikal integration. Även 
Newman (1978) utgår ifrån graden av vertikal integration. McGee & 
Thomas (1986) menar att företagens produkt- och marknads diversifie-
ring, geografiska diversifiering samt förekomsten av horisontell och ver
tikal integration utgör viktiga dimensioner. Hatten & Schendel (1977) av
gränsar däremot strategiska grupper utifrån företagens agerande relativt 
varandra inom samma produkt- eller verksamhetsområde. 

Olika studier av strategiska grupper skiljer sig alltså åt vad gäller det 
sätt på vilket dimensionerna som avgränsar strategiska grupper väljs. I 
många studier väljs dimensioner som anses vara av generell betydelse för 
konkurrensen i en bransch utifrån tidigare teorier. Därefter görs van
ligtvis kluster- eller faktoranalyser i syfte att identifiera och särskilja 
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strategiska grupper som skiljer sig åt med avseende på de valda dimensio
nerna (jfr Barney & Hoskisson, 1990). 

Detta tillvägagångssätt kan kritiseras. Vilka strategiska dimensioner 
som är av betydelse för konkurrensen i en bransch kan vara vanskligt att 
fastställa teoretiskt. En alternativ metod är att på empiriska grunder uti
från nära och djup kunskap om branschen identifiera strategiska grupper. 
Detta tillvägagångssätt förlorar i generaliserbarhet men kan bättre be
skriva den faktiska situationen och konkurrensen i en bransch (jfr Barney 
& Hoskisson, 1990; Bogner & Thomas, 1993). Det är individerna, före
tagen och den strategiska interaktionen mellan aktörerna i branschen som 
avgör vilka dimensioner som är av betydelse för konkurrensen. 

Rivalitet inom och mellan strategiska grupper 

Ett av argumenten för att studera strategiska grupper är att de beroende
förhållanden som kännetecknar imperfekta marknader framstår tydligare 
i mindre grupper inom en bransch. Hunt (1972) menar att företagens 
asymmetriska agerande reducerar potentialerna för samförstånd mellan 
aktörerna inom en bransch. Avvikelserna från det "förväntade oligopo-
listiska agerandet" är om hänsyn tas till asymmetrin vanligare förekom
mande. Tirole (1988) kommer till samma slutsats och beskriver interak
tionen mellan konkurrenter som spel som ej sker i tyst samförstånd utan i 
konflikt mellan konkurrenterna. McGee & Thomas (1986) menar att age
rande i tyst samförstånd snarare uppträder i mindre strategiska gruppe
ringar än inom branschen som helhet. 

Två olika typer av konkurrens kan särskiljas, dels konkurrens inom 
strategiska grupper, dels konkurrens mellan strategiska grupper. Caves 
och Porter (1977) menar att företagen inom en strategisk grupp tenderar 
att frångå ett rivaliserande agerande och vidta åtgärder i syfte att gemen
samt bibehålla och förstärka den strategiska gruppen. De för fram tanken 
om att strategiska grupper avgränsas genom "mobility barriers" som för
svårar rörligheten inom en bransch. Företagens agerande ger upphov till 
hinder som försvårar såväl inträden till som utträden från en strategisk 
grupp. Inom samma strategiska grupp kan företagen utveckla en större 
förståelse för det ömsesidiga beroendet och därför se mobilitetshindren 
som en gemensam tillgång i konkurrensen med andra aktörer inom bran
schen. Gruppmedlemmarna förstärker de rådande normerna inom grupp
en genom att imitera varandra eller genom tyst samförstånd (jfr Porter, 
1979). Symmetrin mellan ett mindre antal företag reducerar därigenom 
den aktiva konkurrensen inom en strategisk grupp. 

Rivaliteten mellan strategiska grupper beskrivs som större än rivalite
ten inom en strategisk grupp. Porter (1979) menar att rivaliteten ökar om 
ett beroendeförhållande finns mellan företagens marknadssegment, om 
den strategiska distansen, dvs asymmetrin i företagens agerande är stor 
eller om båda dessa förhållanden råder. Asymmetrin i agerandet påverkar 
i större utsträckning graden av rivalitet om företagen är verksamma på 
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samma marknader. Rivaliteten minskar på motsvarande sätt om företagen 
har en strategisk närhet till varandra eftersom närhet ger upphov till en 
ökad medvetenhet om det ömsesidiga beroendet mellan företagen. 

Kwoka (1979) och Kwoka & Ravenscraft (1986) har kommit till delvis 
andra slutsatser. De menar att koordinationsproblem kan uppstå mellan 
ett mindre antal företag och att symmetri i företagens storlek kan ge upp
hov till aktiv rivalitet. Cool & Dierickx (1993) för fram tankar om att 
konkurrensen inom en strategisk grupp kan vara större än mellan strate
giska grupper om rörlighetshindren är höga. Inträden och utträden ur 
den strategiska gruppen försvåras därigenom. Om konkurrenternas resur
ser och förmåga att agera är lika, dvs om aktörerna är symmetriska kan 
de bestrida varandras produkt- och marknadspositioner. Inget företag har 
då specifik kompetens som är svår att kopiera. Därav kan en aktiv rivali
tet utvecklas mellan företag som till följd av symmetrin borde ha förut
sättningar att agera i tyst samförstånd. En strategisk grupp kan även vara 
asymmetrisk i vissa dimensioner men inte i andra (jfr Barney & Hoskis-
son, 1990). Därför borde strategisk distans på vissa områden även kunna 
stimulera till aktiv konkurrens inom en strategisk grupp. Inget entydigt 
svar ges på frågan om hur symmetrin respektive asymmetrin mellan före
tagen påverkar konkurrensen i en bransch. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att när strukturen inom stra
tegiska grupper diskuteras inom IO-teorin används i stor utsträckning 
samma variabler som när strukturen inom en bransch beskrivs. Den 
främsta skillnaden är att teoribildningen om strategiska grupper analyse
rar konkurrens på en interorganisatorisk nivå, dvs en nivå mellan 
branschen som helhet och de enskilda företagen. Stora delar av litteratu
ren är dock strukturell och statisk till sin karaktär. Interaktionen över ti
den behandlas ej i någon större utsträckning.9 Av problemställningen för 
detta arbete framgick nödvändigheten av att studera konkurrens som en 
process över tiden. Teorierna om strategiska grupper är därför inte till
räckliga för att uppnå syftet med denna studie. 

Däremot kan kunskapen om strategiska grupper i en bransch användas 
för att särskilja och beskriva de konkurrensförhållanden under vilka kon
kurrensprocessen bedrivs. Det har framkommit att graden av symmetri 
mellan aktörer och mellan grupper av aktörer är av betydelse för kon
kurrensen. Studierna av konkurrens inom och mellan strategiska grupper 
har det gemensamt att en mer eller mindre aktiv konkurrens relateras till 
hur lika eller olika företagen är och agerar. Det är dock viktigt att påpeka 
att inga entydiga svar ges på frågan hur symmetri och aktivitet är relate
rade till varandra. Symmetrin mellan företagen och graden av aktivitet i 
konkurrensen är dock viktiga för den konkurrens som utvecklas inom en 
bransch och i en strategisk grupp. De strukturella beskrivningsvaria
blerna som behandlades tidigare kan ses som variabler i vilka symmetrin 
mellan aktörerna är möjliga att beskriva. Det finns emellertid inga gene
rella utsagor eller modeller som à priori talar om vilka strategiska di
mensioner som är avgörande för hur aktiv konkurrensen i en bransch är. 
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Det blir därför nödvändigt att empiriskt identifiera de dimensioner som 
kan beskriva konkurrensen i en specifik bransch. 

För att förstå vilka strategiska dimensioner som är av betydelse för 
konkurrensen måste utgångspunkten tas i de enskilda företagen och deras 
agerande relativt varandra (jfr Aharoni, 1993; Rumelt, 1984). Barney & 
Hoskisson (1990) menar att företag och deras unika egenskaper, snarare 
än grupper av företag borde utgöra utgångspunkten för en förståelse av 
företagens strategiska agerande. Företagen agerar relativt en miljö som 
präglas av osäkerhet och tvetydighet och därför är strategiska val nöd
vändiga. De kan genom egna ansträngningar utveckla nya resurser och 
förutsättningar för att konkurrera. Därigenom både påverkas företagen 
av och påverkar de strukturella förhållandena. I nästa avsnitt skall därför 
konkurrens diskuteras ur ett företagsstrategiskt perspektiv. 

Konkurrensstrategier 

Strategilitteraturen är omfattande och litteraturen på området skiljer sig 
åt både vad gäller fokus för studierna och vad gäller teoretiska grundan
taganden (för en genomgång av strategi- och managementlitteraturen se 
bl a Chakravarthy & Doz, 1992; Gabrielsson & Paulsson, 1991; Quinn, 
Mintzberg & James, 1988; Wåhlin, 1993). I den del av strategilitteraturen 
som direkt diskuterar företagens konkurrensstrategier kan delvis olika ut
gångspunkter identifieras. Trots att utgångspunkterna skiljer sig åt känne
tecknas de genomgående av ett starkt deterministiskt inslag. Utifrån ana
lyser av branschförhållanden och/eller interna förutsättningar normeras 
framgångsrikt agerande och de strategier som ger det bästa ekonomiska 
utfallet.10 

Traditionellt beskrivs företagens strategi som ett sätt att skapa överen-
stämmelse mellan företagens starka sidor och möjligheter som erbjuds i 
den externa miljön samtidigt som hoten i miljön och företagens svaga si
dor reduceras eller undviks (jfr Ansoff, 1965; Hofer & Schendel, 1978). 
Många författare beskriver strategiutveckling och strategiskt agerande 
som en rationell och i hög grad mekanisk handling. Företagen antas utar
beta en planerad strategi genom att ett antal personer i ledande ställning 
formulerar strategier som de övriga i organisationen antas implementerà. 
När konkurrens analyseras kan två delvis olika utgångspunkter identifie
ras. Dels analyseras konkurrens utifrån IO-teoretiska modeller, dels an
vänds krigsmetaforen för att beskriva konkurrenternas positioner relativt 
varandra och hot respektive möjligheter i miljön. 

Caves (1980) för fram betydelsen av att använda ekonomiska modeller 
när den externa miljön analyseras (jfr även Montgomery & Porter, 
1991). Porter (1980) överför tankegångarna inom IO-teorin till strate
giområdet. Han utgår liksom Scherer (1980) från ett antal strukturvaria
bler för att diskutera företagens konkurrensstrategier och analyserar kon
kurrensen i en bransch utifrån vad han kallar konkurrenskrafterna. Dessa 
utgörs av konkurrenternas agerande relativt varandra, förhållandet till 
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leverantörer, kunder, potentiella etablerare och till substitut. Eftersom 
aktörer på resurs- och avsättningsmarknader påverkar konkurrensen, ut
gör även de en del av konkurrensmiljön. Porter närmar sig därmed nät
verksteorins sätt att beskriva industrimiljön som ett system bestående av 
flera olika aktörer som på olika sätt står i relation till varandra. Konkur
renterna sätts emellertid i centrum och företagens strategiska agerande 
normeras utifrån de strukturella förhållandena. Strategier beskrivs där
med som generella och i stor utsträckning som bestämda av konkurrens
krafterna. 

När krigsmetaforen används tas utgångspunkten i företagets position 
på marknaden och företagens försvars- och anfallsstrategier diskuteras. 
Kotler (1991) särskiljer marknadsledare, utmanare, följare och nischföre
tag utifrån företagens relativa styrka och diskuterar lämpliga strategier 
för respektive kategori. Utgångspunkten tas i studier av de militära an
falls- och försvarsstrategier som använts vid olika krigssituationer i histo
rien. Den militära organisationen och agerandet utgör förebilden (jfr bl a 
Durö & Sandström, 1985; Kotler, 1991; Kotler, Fahey & Jatusripitak, 
1985; Quinn, 1988). När krigsmetaforen används för att diskutera företa
gens konkurrensstrategier utgår man ifrån att företagen strävar efter att 
utveckla dominans och att deras och konkurrenternas starka och svaga si
dor avgör hur dominans kan uppnås (jfr Quinn, 1988). 

De konkurrensstrategier som diskuteras är i stor utsträckning överens
stämmande med de beteendemönster som behandlas inom 10-teorin. Om 
ett företag dominerar marknaden och om det även finns en utmanare på 
marknaden kan ett mönster av drag och motdrags förväntas där utmana
ren attackerar och den dominerande aktören försvarar sin position (jfr 
Durö & Sandström, 1985; Kotler, 1991). Om ett dominerande företag ut
vecklat konkurrensfördelar genom kostnadsöverlägsenhet eller genom att 
differentiera sig ifrån konkurrenterna kan andra företag genom fokuse-
ring hitta en egen nisch på marknaden. Beroendet mellan aktörerna min
skar därigenom och de kan i större utsträckning agera oberoende av va
randra. Ett företag som ej är marknadsledande men som ej heller identi
fierat en egen nisch på marknaden kan genom att imitera och anpassa sig 
till konkurrenterna fungera som marknadsföljare. 

Även om ovan diskuterade analyser av konkurrensen ger en värdefull 
förståelse för den situation i vilken företagen agerar, kan sättet på vilket 
företagens agerande normeras utifrån strukturella förhållanden kritiseras. 
Aharoni (1993) menar att den teoribildning som utgår från strukturen 
och företagens positioner relativt varandra behandlar företagen som 
svarta lådor och antar att miljön är stabil. Osäkerheten och tvetydigheten 
i konkurrensrelationerna påtalas men genom att analysera konkurrensen 
anses det möjligt att reducera osäkerheten och att normera agerandet. De 
processer som pågår såväl internt i företagen som externt i den omgi
vande miljön behandlas inte. Beroendet mellan företag på imperfekta 
marknader innebär att konkurrenterna påverkar varandra genom sitt age
rande varför interaktionen mellan konkurrenter är av central betydelse. 
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Sammanfattningsvis kan teorier om företagens konkurrensstrategi ge 
indikationer på möjliga interaktionsmönster i konkurrensen mellan före
tag. Drag och motdrag, anfall och försvar, anpassning och imitation samt 
ett oberoende agerande i väl avgränsade nischer är exempel på sådana in
teraktionsmönster. Interaktionsmönstret kan användas för att särskilja och 
beskriva olika typer av konkurrens. För att förstå hur dessa interaktions
mönster växer fram och påverkar den fortsatta konkurrensen i en bransch 
eller strategisk grupp måste emellertid tidsdimensionen adderas, vilket 
diskuteras i det följande i termer av konkurrensprocessens. 

Konkurrensprocessen 

De teoribildningar som behandlats ovan fokuserar sambanden mellan 
konkurrens strukturen och konkurrensbeteendet utan att närmare analy
sera de relationer, tolkningar och upplevelser som utvecklas och påverkar 
interaktionen mellan konkurrenter. Själva konkurrensprocessen (se figur 
1.1) behandlas därför endast indirekt. För att förstå hur interaktionen 
mellan konkurrenter byggs upp och formar de konkurrensspel som kan 
iakttas i en bransch måste antagandet om att individer, och därmed före
tag, agerar rationellt frångås. Det räcker inte att identifiera vilken typ av 
strategi som ett företag agerar utifrån, eller att definiera vilken strategi 
de bör välja med hänsyn taget till den externa miljön och de interna för
hållanden som råder i företaget. Interaktionen mellan konkurrenter måste 
ses som en process där enskilda åtgärder vidtas, tolkas och ger upphov till 
nya åtgärder över tiden. I det följande skall därför betydelsen av att stu
dera interaktionen och upplevelsen eller föreställningarna om konkurrens 
ytterligare diskuteras. 

Interaktion och relationer mellan konkurrenter 

Ett alternativt sätt att närma sig konkurrens och interaktion mellan kon
kurrenter är att studera de relationer som utvecklas genom interaktionen. 
Inom nätverksteorin studeras relationer mellan aktörer när nätverkens 
karaktär och funktion diskuteras (jfr Håkansson, 1982; Hägg & Johans
son, 1982 m fl). Det är främst utbytesrelationer mellan vertikala aktörer, 
dvs mellan köpare, säljare och andra intressenter och samverkansrelatio
ner mellan konkurrenter som behandlas (jfr Nilsson & Nilsson, 1992). 

Konkurrens utan samverkan behandlas på två delvis olika sätt inom 
nätverksteorin. Dels beskrivs konkurrens som indirekta relationer i ett 
nätverk (jfr Yamagishi, Gillmore & Cook, 1988), dels som konkurrens 
mellan nätverk (jfr Jarillo, 1988). Jarillo (1988) menar att aktörer genom 
att ta till vara de möjligheter som nätverksbyggandet ger kan utveckla 
konkurrensfördelar relativt andra aktörer. Konkurrens kan utifrån hans 
tankegångar beskrivas i termer av konkurrerande nätverk. Vilka konkur
renter som blir konkurrenskraftiga är avhängigt av deras förmåga att in-
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teragera med de kunder, leverantörer etc. som på bästa sätt stimulerar till 
utveckling och tillhandahåller de bästa resurserna. 

Jarillos (1988) sätt att beskriver nätverken, som i någon bemärkelse 
slutna system vilka konkurrerar med varandra, kan ifrågasättas. Att 
många konkurrenter interagerar med samma aktörer talar emot detta. I 
vissa avseenden skiljer sig förvisso företagens nätverk åt, t ex som en 
följd av att de är lokaliserade i olika regioner, men i andra avseenden är 
nätverken integrerade i varandra. Om än vissa konkurrenssituationer kan 
beskrivas som konkurrens mellan nätverk torde vanligtvis nätverk som 
definieras utifrån enskilda konkurrenter i en bransch i stora delar vara 
integrerade och svåra att särskilja. 

Det andra sättet att beskriva konkurrens är att beskriva interaktionen 
mellan konkurrenter som indirekt. En indirekt interaktion kommer t ex 
till stånd genom att två konkurrenter interagerar med samma kund. Den 
direkta interaktionen där en konkurrent vidtar åtgärder med ett primärt 
syfte att påverka relationen till andra konkurrenter diskuteras inte. Dock 
måste direkta relationer mellan konkurrenter anses finnas eftersom de 
aktivt vidtar åtgärder relativt varandra. Relationer mellan konkurrenter 
kan därför inte enbart beskrivas som en följd av konkurrenternas relatio
ner med vertikala aktörer. Även om direkta utbyten ej förekommer mel
lan konkurrenter kan mer subtila, sociala och psykologiska faktorer in
rymmas i relationen mellan konkurrenter (jfr Porter, 1990)11 

Easton (1987) och Easton & Arajou (1992) har i ett försök att ta hän
syn till den direkta interaktionen mellan konkurrenter särskiljt fem olika 
konkurrentrelationer.12 Easton (1987) utgår från motiven bakom ageran
det samt intensiteten i relationerna. De fem typerna benämns konflikt, 
konkurrens, samexistens, samarbete samt hemligt samförstånd. Konflikt 
och konkurrens beskrivs som ett aktivt agerande relativt konkurrenterna. 
Det som skiljer dessa två åt är att den konflikterande konkurrensen är 
objektorienterad, dvs den är centrerad på motståndaren och syftar till att 
skada denne. Easton menar att i en situation med ett fåtal konkurrenter 
där ett företag dominerar tenderar konkurrensen att vara konflikterande. 
Konkurrens är däremot målorienterad, dvs syftet är inte att skada kon
kurrenten utan att uppnå andra målsättningar för verksamheten, även om 
effekterna av agerandet kan vara negativa för konkurrenterna. 

De övriga typerna av konkurrens är mer passiva till sin karaktär. Om 
konkurrenterna samexisterar definierar de ej varandra som konkurrenter 
och agerar därför oberoende av varandra. Konkurrens i hemligt samför
stånd uppstår när konkurrenterna genom överenskommelser med varan
dra undviker den aktiva konkurrensen som kan upplevas vara destruktiv. 
Denna form av konkurrens inrymmer olagliga prisöverenskommelser och 
liknande arrangemang. I ett samarbete blir konkurrensen passiv därför att 
företagen delvis strävar mot samma mål. Trots detta konkurrerar de i 
grunden med varandra och endast när båda kan uppnå en bättre målupp
fyllelse väljer de att samarbeta. Konkurrenter kan samarbeta genom sam
verkan och strategiska allianser av olika slag. Samarbete kan emellertid 
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även utgöra en del i en aktiv konkurrens. Om det är hård konkurrens 
mellan ett antal parter, vilket i sig talar emot samarbete, tenderar företa
gen att alliera sig med någon av sina konkurrenter. Därigenom kan två 
tillsammans bättre konkurrera med en tredje part (jfr Leontiades, 1989). 
Även om konkurrenter samarbetar inom vissa verksamhets- eller mark
nadsområden kan de utgöra varandras konkurrenter på andra områden. 

Easton & Arajou (1992) för en diskussion om när en relation kan an
ses ha uppstått mellan konkurrenter. Att utgå ifrån interaktionen skulle 
innebära att ingen relation finns mellan konkurrenter som samexisterar. 
De menar emellertid att konkurrenternas positioner relativt varandra ska 
utgöra grunden för att bestämma om det finns någon relation eller ej mel
lan konkurrenter. Om deras positioner står i relation till varandra finns 
därmed någon form av relation dem emellan. Potentiellt kan t ex konkur
renter som samexisterar antas komma att interagera med varandra. Ge
nom att beskriva relationer på detta sätt inkluderas även agerande som 
genomförs oberoende av andra konkurrenter. Ytterligare en dimension 
av företagens interaktion med varandra blir därför av intresse nämligen 
medvetenheten. Konkurrenter kan både medvetet och omedvetet agera 
oberoende av varandra. 

När relationernas karaktär diskuteras inom nätverksteorin lyfts närhe
ten mellan aktörerna fram som en viktig faktor (jfr Kock, 1991). Detta 
kan relateras till Porters diskussioner om att nationell konkurrens är vik
tig därför att närhet mellan konkurrenterna ökar dynamiken i branschen. 
Enligt Kock (1991) ökar närheten mellan aktörerna i och med att de in-
teragerar med varandra. Den ökar även om bindningar av olika slag, 
samt acceptansen för de rådande förutsättningarna för interaktionen, ut
vecklas mellan aktörerna. På samma sätt kan närheten mellan nationella 
konkurrenter antas variera beroende på vilken typ av relationer som ut
vecklas mellan dem. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att relationer, som är kvalita
tivt olika, kan utvecklas mellan konkurrenter som interagerar med varan
dra. Relationerna skiljer sig bl a åt därför att konkurrenternas målsätt
ningar i olika stor utsträckning relateras till varandra. Även intensiteten i 
interaktionen och närheten mellan konkurrenterna påverkar relationerna. 
För att erhålla en djupare förståelse för interaktionen och relationerna 
mellan konkurrenter, måste såväl agerandet relativt varandra, som för
väntningar, tolkningar och sättet att relatera den egna verksamheten och 
de egna målsättningarna till konkurrenterna, inkluderas i analysen. I det 
följande skall därför de föreställningar om konkurrensen som finns och 
utvecklas i företagen behandlas. 

Föreställningar om konkurrens 

Beslutsfattare i organisationerna avkänner miljön och fastställer vilka som 
utgör deras konkurrenter, tolkar deras agerande och utifrån erfarenheter 
och tolkningar av konkurrensen vidtar de olika konkurrensdrag. I det 
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följande skall såväl individers, som grupper av individers, föreställningar 
relateras till företagens konkurrensdrag och till de konkurrensspel som 
utvecklas mellan konkurrenter. Därigenom kan indikationer på hur kon
kurrenternas föreställningar om varandra påverkar konkurrensen i en 
bransch eller strategisk grupp, erhållas. 

Individens betydelse för konkurrensspelen i en bransch 

Mintzberg (1988) menar att företagens strategiska agerande inte enbart 
kan beskrivas som strategiformulering och strategiimplementering efter
som individer ej agerar fullständigt rationellt och eftersom oförutsedda 
händelser inträffar som förändrar den avsedda eller medvetet planerade 
strategin. Genom detta sätt att se på företagens strategiska agerande tas 
hänsyn till individen och osäkerheten som präglar den kontext i vilken fö
retagen agerar. I enlighet med Mintzberg (1989) kan oförutsedda händel
ser, andras agerande, interna processer etc. leda till att den strategi som 
realiseras skiljer sig ifrån den som företagen haft intentionen att följa. 

I figuren nedan illustreras relationen mellan den avsedda strategin och 
den realiserade strategin. Mintzberg & Walters (1984) menar att den rea
liserade strategin både består av intentionella och icke intentionella hand
lingar. Den strategi som man har intentionen att realisera bygger på för
väntningar om hur förutsättningarna för agerandet kommer att se ut och 
förändras i framtiden. Eftersom det är omöjligt att helt förutsäga hur den 
egna organisationen, konkurrenter, kunder och andra aktörer kommer att 
agera, ändras förutsättningarna och nya situationer uppstår. Både inten
tionella och icke-intentionella handlingar genomförs därför och integre
ras i den realiserade strategin. 

intenden strategy deliberate strategy . realized strategy intenden strategy w realized strategy 

unrealized 
strategy 

emergent 
strategy 

Figur 2.1 Olika strategityper, (Mintzberg & Walters, 1984 s. 63) 

Utifrån Mintzberg's & Walters resonemang kan ett antal viktiga fråge
ställningar, kopplade till interaktionen mellan konkurrenter i form av ett 
antal konkurrensspel, lyftas fram. För det första kan frågan ställas om 
hur tolkningar och upplevelser av konkurrens är relaterade till företagens 
agerande relativt varandra. Denna fråga föranleder en annan fråga, näm
ligen om det är individen eller organisationen som tänker och agerar. 

Mintzberg (1989) menar att agerandet kan föregå tänkandet och att 
man i efterhand formulerar den realiserade strategin. Meningstillskrivan
det utgör alltså en viktig del i den realiserade strategin. Den mening som 
tillskrivs situationen i en bransch och företagets egna möjligheter, kom-
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mer till uttryck både i den avsedda och realiserade strategin. I den först
nämnda i form av planer för framtiden och i den sistnämnda i form av 
den mening som i efterhand tillskrivs agerandet. Mintzberg (1989) menar 
att strategiformulering och implementering vävs samman i en ständigt på
gående inlärningsprocess och att kreativa strategier därigenom utvecklas. 

Enligt Weick (1979) genereras föreställningar om miljön genom en 
lärprocess då data omvandlas till information och agerande till erfarenhe
ter. Föreställningar om eller upplevelser av, i vårt fall, konkurrens och 
de organisatoriska förutsättningarna, manifesteras både enligt Mintzberg 
och Weick's resonemang i agerande. Dessa två delar, de mentala bilderna 
och det konkreta agerandet, kan alltså ses som två sidor av samma mynt. 
Weick (1979) beskriver detta förhållande genom att föra fram tanken om 
att individen agerar tänkande, dvs att agerandet och tänkandet pågår sim
ultant, eller står i ett dialektiskt förhållande till varandra.13 

Individen eller organisationen som aktör 

För att upplevelsen av konkurrensen skall vara av betydelse för de kon
kurrensspel som pågår i en bransch måste individens upplevelser av kon
kurrensen komma till uttryck i företagens konkurrensdrag. I det följande 
skall ett antal argument som talar för att så är fallet föras fram. 

I överensstämmelse med Cyert & March (1963) är det individen och 
inte organisationen som tänker, formulerar mål utvecklar bilder, visioner 
och agerar. De tänkande och agerande individerna i en organisation är 
olika. Individer på olika nivåer och enheter i företagen möter olika typer 
av miljöer vilket gör att deras erfarenheter skiljer sig åt (jfr Lawrence 
och Lorsch, 1967). Även den mening som tillskrivs konkurrensen kan 
därför variera från individ till individ. Konkurrensspelen blir därför 
komplexa och kan ej beskrivas i rationella termer. 

"Strategy-making also takes up the complex issue of collective intention -
how an organization composed of many people makes up its mind, so to 
speak" (Mintzberg, 1989, s.25). 

Att utgå ifrån individernas tolkningar av konkurrensen när företagens 
agerande diskuteras ger upphov till en rad problem.14 Vi måste ställa oss 
frågan om hur individuella tolkningar av konkurrensen kan ge upphov till 
att kollektivet, företaget, agerar. Det krävs en viss grad av överenstäm-
melse eller legitimitet kring tolkningarna för att de skall ge upphov till ett 
kollektivt strategiskt agerande. Den uppfattning som stora delar av orga
nisationen kan komma överens om eller som några individer till följd av 
sin legitimitet i organisationen kan få gehör för, behöver ej överens
stämma med varje enskild individs uppfattning. Därav kan organisationen 
sägas leva sitt eget liv, dvs agera utan att det för den skull är möjligt att 
förknippa agerandet med enskilda individer (jfr Gioia & Sims, 1986). 

Brunsson (1985) definierar organisatoriskt agerande som de åtgärder 
som vidtas av flera organisationsmedlemmar i samarbete med varandra. 
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Individen måste känna motivation att agera, ha vissa förväntningar samt 
förpliktiga sig att delta i agerandet, för att ett kollektivt agerande skall 
utvecklas. Louis (1981), och Smircich (1983) menar att individerna i en 
organisation agerar i överensstämmelse med varandra eftersom deras 
gemensamma erfarenheter lett till att de utvecklat likartade tolkningar. 
Utifrån detta har synen på organisationen som ett system av delade me
ningar utvecklats. Det ovan sagda tyder på att det skulle krävas konsensus 
för att ett kollektivt strategiskt agerande skall komma tillstånd. Mot detta 
kan åsikter om konflikters betydelse för utveckling föras fram.15 

Weick (1979) menar att det både kan existera differentierade intressen 
och uppfattningar och ett gemensamt kollektivt agerande. Detta förklaras 
av de interna processerna mellan individerna i organisationen. Han be
skriver dessa som en process där individer med olika målsättningar kan 
komma överens om medlen och agera på ett specifikt sätt. När detta på
gått under en tid tenderar målsättningarna hos individerna att bli mer och 
mer lika. Kreativiteten hos de enskilda individerna som över tiden ut
vecklat gemensamma målsättningar leder emellertid till att olika individer 
utvecklar olika medel eller olika agerande i syfte att nå dessa mål, vilket i 
sin tur leder till att målsättningarna återigen får olika innehåll för olika 
individer. Sedan kan de åter enas om ett medel att nå dessa differentierade 
målsättningar och processen startar ånyo. Med detta resonemang kan in
dividerna vara överens och ha olika uppfattningar samtidigt. 

En annan viktig förklaring till att ett kollektivt strategiskt agerande 
kan utvecklas är den makt eller legitimitet som vissa personer i en organi
sation kan ha. Weick (1979) menar att den minoritet som är i majoritet 
agerar och formar organisationens agerande. Det är deras legitimitet eller 
auktoritet i termer av legitimerad makt som är viktig. Konflikterande 
uppfattningar förhindrar inte ett kollektivt agerande om det finns en mi
noritet, en ledning på olika nivåer, som utvecklat legitimerad makt. 
Weick menar att grupper i organisationer i efterhand tillskriver det kol
lektiva agerandet en mening och att delade meningar därigenom uppstår. 

En annan delförklaring till att ledarna i organisationerna i stor ut
sträckning medverkar i utformandet av det organisatoriska agerandet är 
deras efterhandsrationaliseringar. Spender (1989) för fram tanken om en 
organisatorisk rationalitet vilket kan jämföras med Weicks resonemang 
om att mening tillskrivs agerandet i efterhand. Han kritiserar den full
ständiga rationalitet som beskrivs med "the economic man" och den be
gränsade rationaliteten som beskrivs med "the administrative man" och 
för fram tanken om en i efterhand konstruerad organisatorisk rationalitet 
som kan beskrivas med begreppet "the choosing man". Han utgår ifrån 
Barnard (1968) och menar att ledarnas främsta uppgift är att reducera 
den osäkerhet som företaget möter.16 Ledarna kan genom sin samord
nande roll i hög grad påverka tolkningarna och meningstillskrivandet som 
följer av agerandet, dvs påverka den organisatoriska rationaliteten.17 

Att utgå ifrån ledarna i organisationen för att förstå konkurrensdragen 
och konkurrensspelen i en bransch framstår som relevant. "The choosing 
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man" kan styra det strategiska agerandet, antingen till följd av legitimerad 
makt eller till följd av att själva utgöra en del av de gemensamma värde
ringarna, den organisatoriska rationaliteten. Beroende på organisations
struktur och graden av decentralisering och kontroll får ledare inom 
olika enheter i företagen olika betydelse. Eftersom olika delar av organi
sationerna möter olika miljöer och alltså kan utveckla olika bilder av 
konkurrensen i branschen måste "the choosing man", ledarna inom olika 
subsystem, studeras för att förstå den process igenom vilken ett kollektivt 
agerande utvecklas. Förutom att utgå ifrån individen och dennes tolk
ningar för att förstå konkurrensspelen i en bransch kan även gemen
samma tolkningsmönster utvecklas som en följd av interaktionen mellan 
flera företag. Även denna typ av gemensamma föreställningar kan ha be
tydelse för konkurrensen i en bransch. 

Gemensamma föreställningar på branschnivå 

En rad olika begrepp har använts när gemensamma föreställningsramar 
hos aktörer som är verksamma i samma miljö diskuterats. Som exempel 
kan "industry recipes", kognitiva grupper, organisatoriska fält, bransch
logik och atmosfär nämnas. DiMaggio & Powell (1983) menar att organi
sationer utvecklar gemensamma mentala modeller genom att de direkt 
och indirekt imiterar varandra, vilket kan förklara att företagens konkur
rensstrategier liknar varandra. Även inom den teoribildning som utveck
lats kring förekomsten av strategiska grupper har under de senaste åren 
förekomsten av gemensamma föreställningar uppmärksammats (jfr Bog-
ner & Thomas, 1993; Fombrun & Zajac, 1987; Reger & Huff, 1993 mfl). 
Porac et al (1989) för fram betydelsen av att utgå från kognitiva grupper 
i en bransch snarare än från normativa beskrivningar av strategiska 
grupper utifrån ett IO-teoretiskt perspektiv om en förståelse för konkur
renternas agerande skall erhållas. 

Spender (1989) för fram tanken om att det hos beslutsfattare inom en 
bransch utvecklas sk "industry recipes" som ligger till grund för ageran
det. De kan ses som en uppsättning gemensamma normer eller regler en
ligt vilka konkurrenterna i branschen agerar. Porac & Thomas (1990) 
menar att beslutsfattarnas mentala bilder av vilka konkurrenterna är samt 
vilka strategiska dimensioner som är centrala för företagen avgör age
randet. Föreställningar om vilket agerande som är framgångsrikt eller 
förväntat i branschen kan även begränsa de möjligheter som upplevs stå 
till företagens förfogande. Porac et al (1989) identifierade både gemen
samma och konflikterande föreställningar inom samma grupp. Det fram
gick tydligt att de gemensamma föreställningar som utvecklades i gruppen 
påverkade företagens strategiska agerande. 

Inom nätverksteorin beskrivs den övergripande atmosfären i nätverket 
som en huvudaspekt på relationer mellan aktörer. Interaktionen och rela
tionerna ger upphov till mer subtila upplevelser av interaktionen. Begrep
pet atmosfär används för att beskriva dessa upplevelser och den stämning 
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eller det klimat i vilket ett utbyte mellan köpare och säljare sker. Atmo
sfären beskrivs som ett antal sammanflätade variabler vilka definieras uti
från miljön, företagen som interagerar och interaktionsprocessen mellan 
företagen. 

"One of the main aspects of the relationship which may be affected by con
scious planning is the overall atmosphere of the relationship. This 
atmosphere can be described in terms of the power-dependence relationship 
which exists between the companies, the state of conflict or co-operation and 
overall closeness or distance of the relationship as well as by the companies' 
mutual expectations" (Håkansson et al. 1982 s. 21) 

När begreppet atmosfär används diskuteras främst relationen mellan kö
pare och säljare och inte mellan konkurrenter vilket gör att begreppet 
inte är direkt användbart för vad som här åsyftas. Tankegångarna om at
mosfärer i nätverk kan emellertid överföras och användas för att beskriva 
den stämning eller det klimat som utvecklas i olika typer av konkurrens. 
Föreställningar om konkurrensen kan liksom atmosfären påverkas av ak
törerna som deltar i konkurrensen, interaktionen mellan dem samt av den 
typ av konkurrens i vilken detta sker. Relationernas karaktär, om de inbe
griper konflikt eller harmoni, aktörernas närhet eller distans och de en
skilda och gemensamma förväntningarna hos konkurrenterna är sådana 
faktorer som kan känneteckna olika klimat av konkurrens. 

Sammanfattningsvis kommer alltså föreställningarna eller upplevelsen 
av konkurrensen till uttryck i företagens konkurrensdrag som i sin tur 
utgör en del av de konkurrensspel som bedrivs i en specifik typ av kon
kurrens. Även om hänsyn tas till individens tolkningar är inte avsikten 
med detta arbete att studera den process genom vilken dessa tolkningar 
utvecklas. För att förstå konkurrensens karaktär och inneboende dynamik 
måste emellertid individers upplevelse av konkurrensen relateras till före
tagens agerande. Det är föreställningarna om interaktionen och om kon
kurrenterna som ligger till grund för företagens konkurrensdrag. Genom 
att relatera de föreställningar som utvecklas i en bransch eller strategisk 
grupp till agerandet över tiden kan förståelse erhållas för konkurrensens 
karaktär och dynamik. Ovan har två alternativa sätt att närma sig konkur
rens diskuterats, att utgå från interaktionen och relationerna mellan kon
kurrenterna respektive att utgå från föreställningar om konkurrens. I 
kapitlets tredje del behandlas de förändringar av konkurrensen som 
kommer till stånd genom interaktion mellan konkurrenter. 

Konkurrens och förändring över tiden 

Konkurrensen i en bransch kan förändras och anta olika karaktär under 
olika perioder i branschernas historia. Dynamiken i en specifik typ av 
konkurrens uttrycks i den rörelse som utvecklas till följd av konkurren
sen men kan även ge upphov till att konkurrensen förändras. Det blir där
för av intresse att studera konkurrensens förändring över tiden. Förän
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dringar kan enligt Fiegenbaum & Thomas (1993) komma till stånd som 
en följd av företagens strategiska agerande eller som ett resultat av den 
process genom vilken företagen successivt anpassar sig till sin miljö. Frå
gor som kan resas, när förändringen i företagens strategiska inriktning 
diskuteras, är vad som utgör drivkraften till förändring, om förändring
arna sker gradvis eller i form av större, mer dramatiska omoriente-
ringar, om förändringen innebär att aktörer går från en bransch eller 
strategisk grupp till en annan eller om den består i att aktörerna inom en 
bransch eller strategisk grupp förändrar sina positioner relativt varandra. 

Förändring och förändringströghet 

När det gäller drivkraften till förändring beskrivs vanligtvis skillnader i 
vinstpotentialen, i bemärkelsen långsiktig avkastning på investerat kapital, 
som en faktor av avgörande betydelse för företagens strategiska agerande 
och förändringen i en bransch (jfr Caves & Porter, 1977; Porter, 1980 et 
al). Att vinstpotentialen skiljer sig åt mellan olika branscher och strate
giska grupper ger incitament att förändra strategin i syfte att etablera 
verksamhet inom områden med högre vinstpotential. Porter (1980) me
nar att starka konkurrenskrafter18 driver ner avkastningsnivån mot den 
konkurrensmässiga minimigränsen, vilken kan jämföras med avkastnings
graden i en situation med fullständig konkurrens. Företagen söker då nya 
möjligheter och högre vinstmarginaler på nya områden och därigenom 
stimulerar konkurrenskrafterna till förändring. 

När företagens konkurrensstrategi diskuteras ses även positionen på 
marknaden och en ledande ställning som en viktig målsättning för företa
gen. Genom olika anfallsstrategier försöker konkurrenterna erövra en 
bättre position på marknaden medan ledande aktörer försvarar den posi
tion som redan erhållits. Rumelt (1984) menar att utgångspunkten måste 
tas i de enskilda företagen och deras tillgångar när skillnader i företagens 
konkurrenspositioner skall förstås. Det är företagens förmåga att utveckla 
sin unikitet och sina resurser som ger upphov till förändringar. Företa
gens strategiska agerande grundas såväl på förhållanden i branschen som 
på företagens målsättningar och interna resurser. 

Argument kan föras fram emot att förändringar är ett resultat av de 
faktorer som nämndes ovan. Företagens verksamhet kan t ex grundas på 
andra målsättningar än att maximera vinsten eller att erhålla en ledande 
ställning, vilket förklarar att även en låg avkastningsgrad kan accepteras. 
Förändringar kan även förhindras eller fördröjas av orsaker kopplade till 
företagens resursallokering och till den process genom vilken förändring
arna kommer till stånd (jfr Fiegenbaum & Thomas, 1993). 

Quinn (1980) beskriver företagens anpassning till förändrade miljöbe
tingelser som en tillväxtprocess. Företagen anpassar sig successivt till för
ändringarna i omgivningen. Miller & Friesen 1980, 1982) menar till 
skillnad från Quinn att förändringar i företagens strategiska agerande är 
dramatiska och icke frekventa. Det finns en inbyggd tröghet i företagen 
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som gör att de tenderar att "fortsätta som förut". Därför vidtas ej åtgär
der i syfte att anpassa verksamheten till pågående förändringar i miljön 
förrän mer akuta kriser uppstår. Därigenom blir förändringarna drama
tiska. Förändringströgheten relateras även till den process varigenom 
mentala bilder av marknadsförhållanden utvecklas och förändras. Gemen
samma föreställningar utvecklas successivt hos konkurrenter inom en 
bransch eller strategisk grupp, och dessa föreställningar är svåra att för
ändra varför agerandet och formeringen av grupper ofta är stabila över 
tiden. Fiegenbaum & Thomas (1993) menar att: 

"These groups have distinct recipes and are bound together by such forces as 
mobility barriers, institutional forces and social enactment mechanisms. Con
sequently, groups will also tend to exhibit momentum over time particularly 
in regard to the key strategic decision variables." (Fiegenbaum A. & Thomas 
H. S.74 1993) 

När man i företagen upptäcker att den egna strategin ej stämmer överens 
med de förhållanden som råder på marknaden, iakttar man konkurrenter
nas agerande, såväl i den egna strategiska gruppen som i konkurrerande 
strategiska grupper. Genom att iaktta konkurrenternas agerande erhålls 
ett begränsat antal handlingsalternativ eller "industry recipes". Dessa upp
fattas som möjliga strategiska alternativ. Företagen kan därigenom ut
veckla ett agerande som skiljer sig ifrån gruppens agerande men överen-
stämmer med agerandet i andra grupper eller söka nya handlingsalterna
tiv. Fiegenbaum et al (1990) menar dock att det finns ett fåtal konkurren
spositioner och att dessa är stabila över tiden. Förändringen består främst 
i att aktörerna förflyttar sig mellan dessa positioner. Även Öster (1982) 
menar att rörligheten mellan strategiska grupper är låg, men att aktö
rerna inom en strategisk grupp kan agera mer eller mindre framgångsrikt 
(jfr Hatten & Hatten, 1987). Trots att aktörerna är lika i vissa viktiga 
strategiska dimensioner och utgör en strategisk grupp, skiljer sig företa
gens lönsamhet och avkastning åt. Att dylika skillnader finns kan utgöra 
ett incitament till förändring inom den strategiska gruppen. 

Förändringsmönster 

Förutom att söka orsaker till ochtrögheter vid förändringar kan även för
ändringsmönster på en högre aggregeringsnivå diskuteras. Inom strate
gilitteraturen beskrivs t ex branschernas livscykel utifrån antagandet om 
att företagen strävar efter att maximera vinsten. Porter (1983) beskriver 
med hjälp av branschlivscykeln hur branscher skapas och utvecklas till 
följd av att de potentiellt höga vinstmarginalerna lockar nya etablerare, 
koncentreras och så småningom avvecklas därför att nya branscher ut
vecklas som ersätter de gamla. Under processens gång minskar antalet 
konkurrenter både som en följd av sammanslagningar och uppköp och av 
att vissa aktörer lämnar arenan. Att marknaden mättas leder till att även 
kunder och leverantörer koncentreras och därigenom får en större för
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handlingsstyrka. Hotet om substitut ökar, tekniken är väletablerad och 
risken för att nya tekniska lösningar växer fram ökar. Detta kan jämföras 
med organisationsekologiska cykliska beskrivningar av företagens fö
delse, levnad och död (jfr Hannan & Freeman, 1989) 

Om beskrivningen av branschlivscykeln relateras till den tidigare 
förda diskussionen om agerandet under olika strukturella betingelser kan 
agerandet under den första fasen i branschutvecklingen antas vara aktivt. 
Branschen är fragmenterad och i dylika situationer är agerandet aktivt 
och handlingsutrymmet stort. Under det att branschen växer och mognar 
ökar strukturerings- och koncentrationsgraden. I branscher som endast 
består av ett fåtal aktörer antogs konkurrenterna vidta direkta drag och 
motdrag relativt varandra. Om koncentrationsgraden ytterligare ökar så 
att strukturen kan karaktäriseras som ett duopol kan konkurrensen få ett 
större inslag av samarbete och bli mer defensiv och passiv. 

Den strategiska interaktionen kan, utifrån de strukturrelaterade teori
erna, antas utvecklas från ett oberoende aktivt agerande, via drag och 
motdrag till ett ömsesidigt mer defensivt agerande mellan konkurrenterna 
över tiden. Detta sätt att beskriva branschers utveckling kritiseras dock 
både för att inte utgångspunkten tas i individerna och för att teorierna har 
ett allt för starkt deterministiskt inslag. Utvecklingen beskrivs som en 
förändring där branschen övergår från ett stadium till ett annat, vilket 
kan jämföras med det neoklassiska sättet att fokusera jämviktslägen. 

Håkansson (1992) utgår från ett nätverksperspektiv och tar därmed 
hänsyn till relationerna som utvecklas mellan aktörerna. Han beskriver 
förändringsprocesserna i nätverk, dels som en ständigt pågående delvis 
slumpartad interaktionsprocess, dels som processer som mer systematiskt 
förändrar nätverket över tiden. Håkansson (1992) har identifierat ett antal 
utvecklingsprocesser i nätverk, men menar att dessa ej är förutbestämbara 
utan att styrkan i processerna bestäms av de mänskliga krafter som stöd
jer processerna. Över tiden kan emellertid mer generella mönster i för
ändringarna identifieras. 

Två generella utvecklingsprocesser diskuteras, en strukturerings- och 
en heterogeniseringsprocess, samt två processer i kampen om kontrollen i 
nätverket, hierarkisering och utslätning. I strävan efter att utveckla exis
terande relationer i ett nätverk uppkommer struktureringsprocessen. Re
dan etablerade relationer förstärks. Heterogeniseringsprocessen däremot 
uppstår som en följd av att nya aktörer tillkommer och att gamla relatio
ner bryts. Hierarkiseringsprocessen relateras till struktureringsprocessen 
men det är aktörernas strävan efter att kontrollera etablerade relationer 
som formar processen. Antalet aktörer som har kontroll över nätverket 
minskar i takt med hierarkiseringen. Utslätningsprocessen innebär på 
motsatt sätt att kontrollen fördelas på fler aktörer. 

Håkansson (1992) menar att ovan nämnda processer är sammanflätade 
och att de tillsammans bildar ett förändringsmönster i nätverket som hel
het. På de områden där nätverkets strukturering ökar tenderar även hie
rarkiseringen att öka. Detta kan i sin tur leda till att nya aktörer etableras 
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och att heterogeniseringsprocesser tar vid som även innebär att kontrollen 
över nätverket slätas ut. Hur dessa processer och mönster kommer att ut
vecklas kan emellertid ej förutsägas. När individens betydelse diskutera
des ovan påtalades att det mänskliga engagemanget för de olika proces
serna avgör hur förändringen i nätverket kommer att gestalta sig. 

Mönstren i förändringsprocesserna diskuterades ovan utifrån olika ut
gångspunkter. Trots detta kan likheter i beskrivningarna iakttas. Den 
koncentration över tiden som beskrivs i diskussionen om branschers livs
cykler överenstämmer med diskussionen om strukturerings- och hierarki-
seringsprocesser i ett nätverk. Genom branschlivscykelteorin erhålls en 
beskrivning av förändringen i en bransch på aggregerad nivå men endast 
en begränsad förståelse erhålls för de mekanismer som är verksamma i 
förändringarna. Genom att över tiden analysera de konkurrensspel som 
bedrivs i en bransch och företagens konkurrensdrag med hänsyn tagen till 
upplevelsen av konkurrens kan däremot en ökad förståelse erhållas för 
konkurrensens dynamik. 

Teoretiska utgångspunkter för studien 

I kapitel ett angavs det att arbetet syftar till att ge en ökad förståelse för 
konkurrensens karaktär och dynamik genom att studera konkurrenspro
cessen (se figur 1.1). Tidigare i detta kapitel har olika utgångspunkter för 
studier av konkurrens behandlats. Kapitlet skall avslutas med en diskus
sion om hur de i vissa avseenden helt olika utgångspunkterna kan bidra 
till en ökad förståelse för studiens problem. Trots att teoribildningarna 
skiljer sig åt i val av angreppssätt är det samma fenomen, konkurrens, 
som studeras. 

I kapitlets första del, togs utgångspunkten i de teoribildningar som re
laterar konkurrenters agerande till strukturella förhållanden i en bransch 
i syfte att determinerà agerandet. På branschnivå förklaras beteendet ge
nom att ett antal strukturdimensioner analyseras och relateras till beteen
det vid enskilda tidpunkter. Studier av strategiska grupper fokuserar var
ken bransch- eller organisationsnivån. Forskningen inom detta område är 
ett försök att integrera bransch- och företagsperspektiven varför de kan 
sägas befinna sig på en interorganisatorisk nivå. Även huvudparten av 
dessa studier måste beskrivas som strukturella. Stora delar av strategilit
teraturen som direkt behandlar företagens konkurrensstrategier kan även 
beskrivas som strukturell. Denna teoribildning utgår emellertid från före
taget och dess agerande och diskuterar möjliga strategier utifrån företa
gets förutsättningar i relation till den omgivande miljön. 

De nämnda studierna beaktar endast marginellt de tolkningar och före
ställningar som utvecklas om konkurrens, samt den process varigenom 
interaktionen mellan konkurrenter kommer till stånd och utvecklas över 
tiden. Lazonick (1991) konstaterar att man inom ekonomisk teori ej kan 
fånga dynamiken och förändringen i branschen.19 Enligt Lazonick för
bises tre viktiga faktorer som är nödvändiga för att förstå förändringar 
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över tiden. För det första förbises individen. För det andra betydelsen av 
vad han kallar "business organization" och för det tredje historiens bety
delse. En annan begränsning är att delar snarare än helheter studeras ge
nom att enskilda variabler analyseras var för sig. I detta arbete är det 
konkurrensen och dess karaktär och dynamik som skall analyseras. Det 
räcker därför inte att isolera enskilda variabler och analysera dem relativt 
företagens agerande. 

De strukturella beskrivningarna av konkurrens kan inte bidra till för
ståelsen för konkurrensprocessen som sådan men ger däremot värdefull 
information om dimensioner i vilka olika typer av konkurrens kan be
skrivas. Strukturen och konkurrenternas agerande tolkas och uttrycks dels 
i de enskilda företagens agerande dels i interaktionen mellan konkurren
terna. Konkurrensprocessen kan därför inte ses som väsensskild från 
strukturen och beteendet i en bransch eller strategisk grupp (vilket i kapi
tel ett illustrerades av de vita rutorna i figur 1.1) 

Det har konstaterats att graden av symmetri mellan företag och mellan 
strategiska grupper påverkar konkurrensen. För att erhålla en ökad för
ståelse för konkurrensprocessen är symmetrin mellan aktörerna av in
tresse. Strukturen i en bransch och förekomsten av strategiska grupper 
har beskrivits utifrån faktorer som vertikal integration, kostnadsstruktu
rer, etc. Dimensionerna kan ses som variabler i vilka symmetri/asym-
metri mellan aktörerna kan analyseras. Även företagens agerande relativt 
varandra kan skilja sig åt. När företagens konkurrensstrategier diskuteras 
beskrivs konkurrensen som mer eller mindre aktiv. Aktivitets graden i 
konkurrensspelen kan alltså antas variera och påverka konkurrens
processen. Utifrån symmetrin mellan aktörerna och aktiviteten i konkur
rensspelen kan olika typer av konkurrens särskiljas (se figuren nedan). 

Aktiva 
konkurrensspel 

Ä 
Asymmetrisk Symmetrisk 

aktiv aktiv 

konkurrens konkurrens 
Asymmetriska ^ 
konkurrenter 

Asymmetrisk -
passiv 

konkurrens 

^ Symmetriska 
konkurrenter 

Symmetrisk 
passiv 

konkurrens 

v 
Passiva 

konkurrensspel 

Figur 2.2 Olika typer av konkurrens 

Det finns alltså en aspekt på konkurrens som i mycket liten utsträckning 
behandlats inom traditionell teori om konkurrens. Det är den process ge
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nom vilken konkurrensen formas över tiden. I kapitlets andra del diskute
rades ett antal alternativa sätt att närma sig konkurrens som gör det möj
ligt att studera konkurrensprocessen. För att förstå hur olika typer av 
konkurrens, beskrivna i termer av symmetri och aktivitetsgrad, fungerar 
är det nödvändigt att mer ingående analysera interaktionsprocesserna 
mellan företagen, vilket görs inom de teoribildningar som behandlar in
dustriella nätverk. Dessa studier ger dock, med ett fåtal undantag, begrän
sad kunskap om interaktionen mellan konkurrenter. Av den diskussion 
som fördes i andra delen av kapitlet framkom emellertid att interaktionen 
mellan företag bör studeras med hänsyn tagen till de relationer, uppfatt
ningar och förhållningssätt som utvecklas mellan konkurrenter. Ett alter
nativt sätt att närma sig konkurrens i syfte att förstå konkurrensprocessen 
är alltså att utgå ifrån interaktionsprocessen för att förstå strukturen och 
de interaktionsmönster som kännetecknar olika typer av konkurrens. 

Det framgick även i kapitlets andra del att de föreställningar som ut
vecklas i företagen och branschen är av betydelse för konkurrensproces
sen. De enskilda företagens agerande och interaktionen mellan konkur
renter måste studeras med hänsyn tagen till att individer deltar i interak
tionen. Individerna tolkar och tillskriver konkurrensen en mening vilket 
kommer till uttryck i de föreställningar som utvecklas i företagen och i 
konkurrenternas agerande. Det blir alltså nödvändigt att beskriva inter-
aktionsprocesser mellan konkurrenter och att analysera dem utifrån före
tagsspecifika och branschgemensamma tolkningar av konkurrensen. 

För att förstå konkurrensens karaktär och dynamik är det även viktigt 
att ta hänsyn till konkurrensens förändring över tiden. I kapitlets tredje 
del diskuterades konkurrensens förändring och i figuren nedan illustreras 
kopplingen mellan konkurrensen vid enskilda tidpunkter och konkur
rensens förändring över tiden. Det har tidigare konstaterats att olika ty
per av konkurrens kan särskiljas utifrån strukturella och beteendemässiga 
dimensioner nämligen symmetrin mellan aktörerna och aktiviteten i kon
kurrensspelen. Om dessa sätts in i den figur som presenterades i kapitel 
ett kan konkurrensen vid enskilda tidpunkter illustreras som snittbilder i 
en ständigt pågående förändringsprocess. Genom att identifiera de kom
ponenter som bygger upp konkurrensen vid en specifik tidpunkt erhålls 
en statisk bild av de förutsättningar och ramar inom vilka konkurrens
processen pågår. Det är emellertid inte den statiska bilden av konkurren
sen som kan ge förståelse för konkurrensens karaktär och dynamik utan 
jämförelser över tiden. Konkurrensprocessen påverkas av den konkurrens 
som bedrivits tidigare likväl som den konkurrens som kommer att bedri
vas därefter påverkas i en ständigt pågående förändringsprocess. 
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Figur 2.3 Konkurrensprocesser i olika typer av konkurrens vid olika 
tidpunkter och konkurrensens förändring över tiden. 

Sammanfattningsvis kan det, utifrån traditionell teori om konkurrens, 
konstaterats att konkurrens skiljer sig åt beroende på graden av symmetri 
och aktivitet i interaktionen vilket gör det möjligt att urskilja olika typer 
av konkurrens. För att erhålla en förståelse för konkurrensens karaktär 
och dynamik är det emellertid nödvändigt med alternativa utgångspunk
ter. Det har därvidlag framstått som nödvändigt att dels analysera inter-
aktionsprocesser och dels ta hänsyn till sådana föreställningar om konkur
rens som utvecklas i företag och branscher. Konkurrens och dess utveck
ling måste dessutom analyseras i ett historiskt perspektiv. Därigenom är 
det möjligt att identifiera förändringsmönster vilka kan förstås utifrån 
konkurrensprocessen vid olika tidpunkter. Det är med detta perspektiv på 
konkurrens som ett antal branscher kommer att beskrivas och analyseras i 
bokens resterande kapitel. 
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Noter kapitel 2 

1 I denna studie lämnas de samhälleliga effekterna åt sidan och endast relationen mellan strukturen och 
agerandet studeras. 
2 Ett försiktigt angreppssätt anläggs, kallad miximin angreppssättet. Man antar att konkurrenterna försö
ker reducera varandras vinst eller andra mål till ett minimum vilket innebär att företagen för att minimera 
den egna skadan måste anta den maximala strategin vad gäller motdragen mot konkurrenterna. 
3 Både Knickerbocker (1973) och Yu & Ito (1988) studerar företagens direktinvesteringar utomlands 
medan Scherer relaterar de strukturella förhållandena till företagens prissättning. I detta arbete är det inte 
kopplingen mellan de strukturella förhållandena och agerandet inom enskilda områden som sökes utan det 
övergripande mönstret i konkurrenternas interaktion på ett flertal områden. Det syns emellertid troligt att 
samma beteendemönster kan gälla andra typer av agerande än de som de nämnda författarna fokuserar sitt 
intresse på. 
4 Det finns emellertid vägar varigenom risktagandet kan reduceras och ökad flexibilitet kan erhållas. Gadde 
och Grant (1984) talar om "halv" integration som den situation när företaget själv handhar en bestämd 
andel av vad som totalt efterfrågas. Fördelarna med denna typ av integration är att den ger upphov till kon
kurrens mellan den interna enheten och de externa aktörerna. Den ger även företaget ökad förhand
lingsstyrka. Både de interna enheterna och de externa aktörerna bidrar dessutom med teknisk utveckling 
och kunskap, vilket ökar teknologiöverföringen mellan företagen. Liknande fördelar och en ökad 
flexibilitet kan även erhållas genom att skriva samtidiga kontrakt med ett antal leverantörer (jfr Tirole 
1988). 
5 Porter (1984) kritiserar användandet av begreppet erfarenhetskurvan och menar att två skilda begrepp 
blandas, dels skalfördelar till följd av volym, dels inlärning genom produkt- och processteknologisk ut
veckling. Porter särskiljer tre olika sätt att beskriva inlärningen i en industri. Inlärning kan beskrivas som 
en funktion av den kumulativa volymen genom att de företag som växer snabbast reducerar sina kostnader 
snabbast. Inlärning kan även ses som en funktion av tiden, dvs ju längre ett företag funnits i en bransch 
ju f ler möjligheter har detta företag att kostnadsreducera verksamheten. Inlärning kan även ses som en 
funktion av den exogena teknologiska utvecklingen genom att nya maskiner och material ökar möjlighet 
till skalfördelar. 
6 För en genomgång av empiriska studier på området se även Kamien and Schwartz (1982) och Stoneman 
(1983). 
7 Företagen kan i sin marknadskommunikation differentiera sig ifrån varandra. Friedman (1983) ser 
reklam som ett verktyg i syfte att påverka efterfrågan. Genom reklam och annan marknadsinformation kan 
företagen differentiera sina produkter och utveckla en monopolsituation inom vissa segment. Om 
företagen är verksamma på marknader där det finns ett nära samband mellan omfattningen på 
kommunikationen och företagens marknadsandelar kan fördelar erhållas om något företag utvecklar stor
driftsfördelar i marknadskommunikationen. Mot detta förs åsikter fram om att reklam och information 
bidrar till att öka kundernas förhandlingsstyrka. Genom ökad kundinformation reduceras säljarnas mono-
polistiska maktsituation. Schmalensee (1988) menar emellertid att reklam och marknadsinformation kan 
ge upphov till båda effekterna. Marknadskommunikationen sker även via andra informationskanaler, t ex 
via återförsäljare (Jfr Porter 1979). Även valet av distributionsnät påverkar därför möjligheten till diff
erentiering. 
8 (Jfr t ex Aghion och Bolton 1987, Sölvell 1987, Yip 1982) 
9 I några studier har ett processuellt perspektiv anlagts på studier av strategiska grupperingar i en bransch. 
Dessa studier kommer emellertid att beröras längre fram under avsnittet "Konkurrens och förändringen 
över tiden. 
10 För en mer ingående genomgång av olika strategityper hänvisas läsaren till och Bengtsson & Skärvad 
(1988). 
11 Mitchell (1973) diskuterar de direkta relationernas innehåll och för fram tre viktiga beståndsdelar i en 
relation. Dessa är kommunikation, utbyten och förväntningar. Johansson & Mattson (1987) menar att 
relationerna bygger på ett ömsesidigt intresse av att interagera, på ömsesidig kunskap om varandra samt 
på aktörernas vilja att genomföra ömsesidiga investeringar i relationen. Enligt Håkansson (1982) uppstår 
en relation mellan två aktörer när de interagerar och interaktion mellan aktörer uppkommer när ett utbyte 
effektuerats. Relationer kopplas därigenom direkt till utbytet av resurser av olika slag. I interaktionen 
mellan konkurrenter sker inga utbyten i traditionell bemärkelse därför beskrivs interaktionen och relatio
nerna som som indirekta. 
12 Easton beskriver även de strukturella förhållanden som kan kopplas till respektive typ av konkurrens. 
13 Andra författare t ex Isenberg (1986), och Downey & Brief (1986) menar att tänkandet föregår ageran
det och att de styr eller inverkar på agerandet. Att beskriva tänkandet och agerandet som simultana kan 
emellertid anses mera riktigt. Att tillskriva en händelse mening innan den genomförts är inte möjligt. 
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Man kan då snarare tala om förväntningar eller intentioner vilket kan jämföras med Mintzbergs avsedda 
strategi. Först när händelserna är historia kan de ges en mening. Agerandet ger genom meningstillskrivel-
sen upphov till erfarenheter som i s in tur påverkar agerandet. Det strategiska tänkandet och strategiskt 
agerande kan alltså ses som två delar i en växel verkande process. Strategiutveckling måste därför ses som 
en fortgående process där erfarenheter och det historiska beteendemönstret integreras med de planer och mål 
som sätts upp för framtiden. 
14 Att den mening som individer tillskrivit den egna verksamheten skiljer sig åt kan förklaras av att de 
finns och agerar i olika kontexter. Detta kan leda till interna konflikter och att suboptimerande 
målsättningar utvecklas inom olika funktioner i organisationerna. 
^ Burns & Stalker (1961) menar att relationen mellan individerna i en organisation spänner mellan 
konkurrens och samarbete. Organisationerna utvecklar detta politiserande till följd av sin hierarkiska upp
byggnad och funktion. Att det i organisationer finns konflikterande uppfattningar är ganska klart. Lowren-
ce & Lorsch (1969) hävdar att konflikterna dessutom är mer påtagliga i miljöer som till följd av sin 
mångfald skapar osäkerhet. De menar att förmågan att lösa dessa konflikter genom integration är en förut
sättning för att organisationerna skall uppnå ett bra resultat. 
Andra menar att konflikter är nödvändiga för att innovationer och nytänkande skall utvecklas. Konflikt 
och konsensus kan kombineras. Konflikterna ger upphov till en process genom vilken konsensus utveck
las. Den konsensus som uppnåtts kan sedan ligga till grund för ett inno vati vt agerande. Innovativt till 
följd av de konflikter som utgjort drivkraften till det nytänkande som man sedan enat sig omkring. 
Individer kan vara överens om vilka medel som skall användas men skilja sig åt beträffande de mål som 
man vill uppnå med hjälp av dessa medel. 

Barnard (1968) kopplar osäkerheten till tre olika subsystem eller ekonomier. Dessa är de fysiska re
surserna, de anställda individerna och relationerna mellan organisationen och dess miljö. Spender 
rubricerar dessa som de fysiska, motiverande och sociala subsystemen vilka alla innefattar delar av både 
miljön och organisationen. Genom att samordna dessa tre system i meningsfulla och koordinerade ak
tiviteter kan ett självbevarande system utvecklas, dvs organisationen och det organisatoriska agerandet. 
17 Detta kan jfr med Marsch och Simons (1958) diskussioner om att människan strävar efter att vara 
rationell trots att de ej kan ses som fullständigt rationella. Genom att själva konstruera sin egen 
rationalitet i efterhand kan detta uppnås. 

De konkurrenskrafter som Porter (1980) diskuterar är hotet från nya etablerare köparnas och 
leverantörernas förhandlingsstyrka, hot från substitutprodukter och konkurrens bland konkurrerande 
företag. 

Lazonick diskuterar utvecklingen av hela länders ekonomier men utgår ifrån företagens agerande och 
deras sätt att sluta sig samman i industriella system. Även om Lazonick analyserar utveckling på 
makronivå är hans kritik mot den ekonomiska teoribildningen överförbar till analyser på bransch- och 
organisationsnivå. 
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F orskningsstrategi 

Forskningsstrategin kan ses som en karta eller ett hjälpmedel på forska
rens väg från problemformulering till uppfyllt syfte. Genom problemdis
kussionen, perspektivet och de teoretiska utgångspunkterna preciseras 
problemet och syftet. Denna precisering ger riktlinjerna för forsknings
strategin som konkretiserar det sätt på vilket forskaren bör närma sig 
empirin. Forskningsstrategins andra funktion är att göra det möjligt för 
läsaren att bättre förstå det arbete som ligger till grund för det skrivna 
ordet i slutrapporten. Därigenom ges läsaren en möjlighet att bedöma ar
betets trovärdighet. 

Redan i kapitel ett omnämndes forskningsstrategin och beskrevs som 
en kontinuerlig och föränderlig process där strategin förändras i syfte att 
ta hänsyn till de nya krav och förändrade förutsättningar som det empi
riska arbetet kontinuerligt ger upphov till. De erfarenheter som forskaren 
erhåller när hon närmar sig empirin förändrar inte enbart forskningsstra
tegin utan även problempreciseringen, syftet och de teoretiska utgångs
punkterna. I det följande skall det empiriska arbetet och utgångspunkterna 
för detta behandlas. 

Teorigenerering medelst fallstudier 

Av det syfte som angavs i kapitel ett framgick det att arbetet har en be
greppsutvecklande samt teorigenererande ambition. En fråga som är nöd
vändig att ställa är hur dessa syften metodologiskt är möjliga att uppfylla. 
Eneroth (1984) särskiljer två olika kunskapsmodeller, den begreppsligt-
induktiva respektive den logiskt-deduktiva. Den förstnämnda innebär i 
princip att man utifrån studier av verkliga fenomen induktivt formulerar 
begrepp och teorier med vars hjälp det studerade fenomenet kan förstås. 
Den logiskt-deduktiva vägen att nå kunskap innebär däremot att en teori 
ställs upp som sedan testas empiriskt. Alvesson & Sköldberg (1993) för 
fram en tredje modell, abduktion, som både har deduktiva och induktiva 
inslag. Även Johansson-Lindfors (1993) för ett liknande resonemang när 
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hon diskuterar "den gyllene medelvägen". Alvesson & Sköldberg (1993) 
beskriver abduktion på följande sätt; 

" Abduktion utgår från empiriska fakta som induktion, men avvisar inte teore
tiska för-föreställningar och ligger i så måtto närmare deduktion. Analysen av 
empirin kan t ex mycket väl kombineras med, eller föregripas av, studier av 
tidigare teori i litteraturen: inte som mekanisk applicering på enskilda fall, 
utan som inspirationskälla för förklaringsmönster. Under forskningsproces
sen sker således en alternering mellan (tidigare) teori och empiri, varvid båda 
successivt omtolkas i skenet av varandra" (Alvesson M. & Sköldberg K., 
1993 s. 2:9) 

Teoriutveckling genom deduktion är inte möjlig i denna studie eftersom 
någon enhetlig teori som kan bidra till ökad förståelse för arbetets pro
blemställning inte finns. I tidigare teorier om konkurrens studeras främst 
enskilda samband mellan strukturvariabler och agerandet i branschen1. 
Konkurrensprocessen studeras däremot inte. I de studier som utgår från 
interaktionen och relationerna mellan konkurrenter och de föreställningar 
som påverkar konkurrens har intressanta iakttagelser gjorts, men många 
frågor återstår ännu att besvara. För att generera en ökad förståelse för 
konkurrensprocessen är därför en induktiv ansats nödvändig. 

En induktiv studie aktualiserar emellertid frågan om teorianvändning. 
Den rena induktionen ställer enligt Glaser & Strauss (1967) krav på teori-
löshet. Förföreställningar inom det aktuella problemområdet anses styra 
eller begränsa möjligheterna att utveckla empiriskt grundad teori. Lin
coln & Guba (1985) frångår kravet på fullständig okunskap och talar om 
att forskaren utifrån andra teorier kan utveckla ett perspektiv för studien. 
Eneroth (1984) menar, till skillnad från de tidigare refererade, att det är 
möjligt att utgå från skönlitteratur såväl som facklitteratur om man däri
genom inspireras till ökad kreativitet i analysarbetet. Tidigare teori som 
behandlar det fenomen som skall studeras ger olika typer av kunskap om 
fenomenet. I stället för att polarisera perspektiven mot varandra syns det 
rimligt att som Ödman (1979) hävda att olika perspektiv kompletterar va
randra. Tidigare teori kan därför användas som utgångspunkt för studien 
men det är viktigt att vara medveten om vilken typ av kunskap som teori
erna representerar samt på vilket sätt denna kunskap är överförbar till det 
aktuella problemområdet 

Detta sätt att se på teorianvändningen ger arbetet en abduktiv karaktär. 
Utifrån en allmänt formulerad problemställning har en förståelse, för vad 
konkurrens är och vilka variationer som kan finnas mellan olika typer av 
konkurrens, sökts i tidigare studier av konkurrens. Parallellt har empi
riska studier genomförts. Både utifrån tidigare teorier och empiriska 
iakttagelser har graden av symmetri respektive aktivitet i konkurrensen 
framstått som relevanta dimensioner för att särskilja olika typer av kon
kurrens. För att utveckla begrepp och generera teori om konkurrensens 
karaktär och dynamik krävs emellertid en induktiv ansats även om tidi
gare teorier använts som inspiration för analysarbetet. Dels har de teore
tiska diskussioner som förts i kapitel två förtydligat vilket teoretiskt per
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spektiv som varit nödvändigt för att uppfylla studiens syfte, dels har en 
ökad förståelse för de empiriska iakttagelserna erhållits genom att dessa 
relaterats till teorier på andra områden. Genomförandet av studien har 
därför abduktiva drag. 

Datainsamlingen och analysen har i huvudsak varit kvalitativ. Den 
kvalitativa metoden beskrivs, av vissa som en datainsamlingsteknik, av 
andra som dataanalys eller som en helhet vilken inkluderar såväl datain
samling som analys (jfr Johansson-Lindfors, 1993). Eftersom metoden 
syftar till att blottlägga kvalitéer är det viktigt att både insamling och 
analys av data är kvalitativ. Kvantitativa datainsamlingsmetoder förutsät
ter att man i förväg vet hur en kvalité kan blottläggas och hur denna 
kvalité kan kvantifieras. Om syftet med studien är att generera en ökad 
förståelse kan ej forskaren i förväg veta hur denna förståelse skall erhål
las (jfr Lincoln & Guba, 1985). Den datainsamling och dataanalys som 
genomförts i detta arbete syftar till att blottlägga konkurrensens karaktär 
snarare än att lyfta fram kvantitativa relationer genom att beskriva exem
pelvis hur många, hur stor andel etc. Av den anledningen förutsattes 
kvalitativa tekniker för datainsamling och analys. 

Däremot kan det diskuteras huruvida både kvantitativa och kvalitativa 
data kan användas för en kvalitativ analys, vilket bl a Morgan & Smir-
chich (1980) menar. Kvantitativa tekniker kan användas vid sidan av de 
kvalitativa som ett komplement. När forskaren genom kvalitativ datain
samling och analys identifierat ett antal dimensioner i vilka fenomenet är 
möjligt att beskriva, kan kvalitativt insamlade data kvantifieras eller 
kvantitativa datainsamlingar genomföras i syfte att generera ytterligare 
kunskap om fenomenet. 

Tre fallstudier har genomförts och i det följande skall ett antal argu
ment föras fram till varför fallstudiemetoden valts. För det första förut
sätter studien en ansats som gör det möjligt att ge en mångsidig beskriv
ning av studieobjektet. Därigenom är det möjligt att upptäcka nya aspek
ter på konkurrens. Genom att samla in många data om få enheter är det 
möjligt att upptäcka nya kvalitéer och utveckla ny teori om ett fenomen 
(jfr Merriam, 1994). Fallstudiemetoden är nödvändig för denna studie 
eftersom den ökar möjligheten att studera ett fåtal enheter på djupet och 
att därigenom generera en ökad förståelse för konkurrensen i en bransch. 

Även när det gäller tidsfaktorn har fallstudien fördelar. För att förstå 
utveckling och förändring i en bransch krävs studier av företags och 
branschers historia som sträcker sig tillbaka i tiden. Kjellén & Söderman 
(1980) menar att en av fallstudiens främsta fördelar är att forskaren kan 
studera historiska skeenden. Det är både möjligt att beskriva strukturer 
vid enskilda tillfällen och processer över tiden (jfr Normann, 1976). Där
igenom är en förståelse för konkurrensprocessen möjlig att erhålla. 

En annan förtjänst som av Kjellén och Söderman (1980) tillskrivs 
fallstudiemetoden är den nära relationen till aktörerna. Individernas 
tolkningar och det sätt på vilket de relaterar det egna agerandet till kon
kurrenterna i branschen utgör en viktig aspekt på det studerade proble-



44. Forskningsstrategi 

met. Fallstudier gör det möjligt att genom intervjuer eller samtal söka 
förståelse för aktörernas tolkningar och uppfattning om konkurrensen. 
Att fallen utgörs av delbranscher och att interaktionen mellan konkurren
terna satts i centrum för analysen gör det nödvändigt att relatera olika 
individers tolkningar till varandra, dels inom företagen, dels mellan de 
konkurrerande företagen. Fallstudiemetoden gör dessa upprepade kompa-
rationer möjliga. 

Studiens aggregeringsnivå bestämmer vad som skall utgöra ett fall. 
Fallet avgränsas i denna studie till en delbransch. Detta gör det möjligt att 
inom fallets ram anlägga ett interaktivt perspektiv. Interaktionen mellan 
konkurrenterna påverkas både av de strukturella förhållandena i bransch
en och av individernas tolkningar av dessa förhållanden. Genom den 
valda ansatsen kan dels delbranschen som helhet, dels individernas tolk
ningar beskrivas. Därigenom är en förståelse för interaktionen mellan 
konkurrenterna på interorganisatorisk nivå möjlig att erhålla. 

Val av branscher och företag 

Ett antal viktiga ställningstaganden måste göras kopplat till valet av fall 
och intervjupersoner. Frågor rörande hur valen skall genomföras, vilka 
grupper som skall väljas, samt hur många grupper som skall väljas måste 
besvaras. Ett krav som kan ställas är att urvalet bör vara teoretiskt för
svarbart eller ha teoretisk relevans (jfr Burgess, 1984 och Glaser & 
Strauss, 1967). Om urvalet bidrar till den fortsatta teoriutvecklingen kan 
det anses vara teoretiskt relevant. Detta förutsätter att urvalet sker pro-
cessuellt över tiden, kodning och analys bör därför ligga till grund för 
den stegvisa urvalsprocessen. 

Eftersom det är interaktionen mellan konkurrenter som studeras i 
detta arbete syns det relevant att behandla delbranschen som ett fall. Där
emot kvarstår frågan om hur en delbransch avgränsas. Frågan är både 
kopplad till förändringen över tiden och till konsekvenserna av avgräns-
ningen. I denna studie har studieobjektet asvgränsats till den strategiska 
grupp eller de aktörer som dominerar en branschen. En sådan avgräns-
ning är emellertid problematisk dels för att olika aktörers betydelse och 
de strategiska grupperingarna kan förändras över tiden, det är svårt att 
fastställa vilka strategiska dimensioner som särskiljer olika grupperingar 
dessutom är konkurrens mångdimensionell och kan bedrivas på flera 
olika plan. 

I kapitel två konstaterades det att flera konkurrensprocesser kan pågå 
parallellt i en bransch eftersom flera strategiska grupperingar kan finnas 
samtidigt. Rivalitet kan även finnas mellan strategiska grupper i samma 
bransch. Förutom den konkurrens som bedrivs inom en avgränsad stra
tegisk grupp kan även konkurrensen i andra strategiska grupper och 
mellan olika grupper påverka konkurrensens karaktär och dynamik inom 
den avgränsade gruppen. Denna problematik gäller förmodligen inte en
dast vid avgränsningen av en bransch. Varje avgränsning av ett fenomen 
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innebär att faktorer som i sig kan relateras till fenomenet lämnas utanför. 
Det är därför viktigt att vara medveten om vad som exkluderas respektive 
inkluderas i en studie. Eftersom denna studie syftar till att öka förståelsen 
för konkurrensprocessen framstår det som fördelaktigt att avgränsa stu
dien till den dominerande strategiska gruppen och de aktörer som ingår i 
denna. Därigenom är det möjligt att avgränsa och analysera enskilda kon
kurrensprocesser, dels mellan aktörerna inom gruppen, dels interaktionen 
med aktörer ur andra grupper men då sett ur de dominerande aktörernas 
perspektiv. När begreppet bransch används i det följande avses främst den 
dominerande strategiska gruppen i branschen och dess aktörer. 

I kapitel ett nämndes även att studien behandlar branscher med en hög 
internationaliseringsgrad. Det är av intresse att förstå vilken betydelse 
den nationella konkurrensen har för företag som i mycket stor utsträck
ning är verksam på en internationell marknad. Det är alltså inte framväx
ten av internationell konkurrenskraft och marknadspositioner internatio
nellt som problematiseras utan den nationella konkurrensens karaktär och 
dynamik i svenska branscher som nått en hög internationaliseringsgrad. 
Ett urvalskriterium som därför använts är att företagen skall ha en expor
tandel som överstiger 50 procent av deras totala verksamhet. 

Det första fallet, frontlastarbranschen, valdes utifrån den kunskap om 
branschen som erhållits vid tidigare kontakter med företagen, framför 
allt Alö-maskiner. Vid de tidigare kontakterna med Alö-maskiner väcktes 
intresset för de svenska företagens utveckling av internationellt framstå
ende positioner och internationell konkurrenskraft. Till en början var det 
främst kopplingen mellan den nationella och internationella konkurrenssi
tuationen som studerades.2 Successivt utvecklades en övertygelse om att 
det fanns en inneboende dynamik som utvecklades i konkurrensen mellan 
de svenska aktörerna och att denna haft en avgörande roll för företagens 
och branschens utveckling. Viljan och intresset att bättre förstå konkur
rensprocessen och dess dynamik utvecklades och resulterade i det arbete 
som här presenteras. 

I överensstämmelse med Glaser & Strauss (1967) valdes alltså det för
sta fallet utifrån bedömningen att det utgjorde ett exempel på det fenomen 
som studien behandlar. Även accessen till företagen och möjligheten att 
fortsätta de empiriska studierna i branschen bedömdes som god.3 Efter
som frontlastarbranschen endast består av fyra företag fattades beslutet att 
samtliga företag skulle inkluderas i studien. Aktörerna i en bransch varie
rar emellertid över tiden. Det hade varit önskvärt att även studera företag 
som aktivt deltagit i konkurrensen under branschens första år och som 
inte fanns kvar i branschen vid studiens genomförande. Detta var emel
lertid inte möjligt. Den information som erhållits om dessa företag utgörs 
främst av andrahandsbeskrivningar. 

Frontlastarbranschen studerades, dvs datainsamling, kodning och ana
lys, genomfördes. Därefter valdes nya branscher för fortsatta studier. 
Glaser & Strauss (1967) menar att forskaren vid val av ytterligare studie
objekt bör sträva efter att maximera skillnaderna. Därmed ökar den gene-
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rerade teorins räckvidd och överförbarhet. Urvalet bör även inbegripa ett 
flertal grupper så att komparativa analyser är möjliga att genomföra. 
Därmed ökar forskarens möjlighet att genomföra analyser som kan resul
tera i att nya begrepp och teorier om fenomenet genereras. För att maxi
mera skillnaderna fick den begynnande teori, som analyserna av front-
lastarbranschen resulterat i, utgöra grunden för urvalet. Fördelen med 
detta förfaringssätt är att den teoretiska relevansen blir hög och att möj
ligheten till jämförelser ökar (jfr Glaser & Strauss, 1967). 

Vid analysen av frontlastarbranschen kunde två strategiska gruppe
ringar i branschen identifieras, dels konkurrerade två internationellt 
verksamma och dominerande företag med varandra dels konkurrerade de 
mindre företagen med varandra. Utifrån analysen framstod det som rele
vant att fortsättningsvis utgå ifrån den dominerande strategiska gruppen 
och analysera de konkurrensprocesser som företagen i denna grupp del
tagit i, vilket redan diskuterats ovan. För att möjliggöra en jämförelse 
mellan olika typer av konkurrens var det emellertid nödvändigt att söka 
branscher som skilde sig åt med avseende på konkurrensens karaktär. Ge
nom att välja branscher som präglats av olika konkurrensförhållanden 
kunde skillnaderna maximeras. Frontlastarbranschen dominerades av två 
företag som i mycket stor utsträckning var jämbördiga och aktivt kon
kurrerade med varandra inom ett homogent produktområde. Utifrån de 
första analyserna av branschen kunde det konstateras att symmetrin mel
lan konkurrenterna gav upphov till ett specifikt klimat i branschen. Det 
bedömdes därför som teoretiskt relevant att utgå ifrån graden av symme-
tri mellan företagen när ytterligare fall skulle väljas. 

Kuggstångsbranschen bestod av ett stort företag, Alimak, och några 
mycket små konkurrenter. Efter kontakter med personer som tidigare ar
betat i företaget kunde det konstateras att de var helt ensamma inom vissa 
produktsegment. Att ett företag i mycket stor utsträckning dominerat 
branschen innebar att asymmetrin i branschen var stor. Därför valdes 
kuggstångsbranschen. Den tredje branschen, liningbranschen skilde sig 
ifrån de två övriga i den bemärkelse att symmetrin mellan företagen var 
stor på vissa områden medan asymmetrin var stor på andra. En annan 
skillnad från frontlastarbranschen var att företagen konkurrerade inom 
ett heterogent produktområde. Även här togs kontakter med personer 
som hade viss kunskap om konkurrensen i branschen. Dessutom genom
fördes ett examensarbete på 60 poängnivå med utgångspunkt från pro
blemställningen för mitt avhandlingsarbete.4 Utifrån denna "förstudie" 
kunde det konstateras att liningbranschen i väsentliga avseenden skilde sig 
från de två övriga branscherna. Genom att studera flera företag och bran
scher har möjlighet till komparativ analys erhållits. 

Datainsamling 

Två viktiga ställningstaganden vid datainsamling är valet av datainsam
lingsteknik och hur datainsamlingen skall genomföras. De krav som sattes 
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upp var att en interaktiv kommunikation skulle komma till stånd och att 
en beskrivning av skeenden över tiden skulle vara möjlig (jfr Kjellén & 
Söderman, 1980). Dessutom eftersträvades en kontextuell beskrivning för 
att därigenom erhålla en förståelse för konkurrensen i sitt sammanhang. 

Valet av datainsamlingstekniker 

Ett flertal olika tekniker kan användas för att samla in data om fall. Skill
naderna mellan dessa tekniker består främst i struktureringsgrad, vilken 
typ av data som samlas in samt i vilken utsträckning forskaren aktivt del
tar i insamlandet. Till en början genomfördes datainsamlingen genom 
samtal och dokumentinsamling. Dessa tekniker användes i syfte att till
ägna sig det språk som användes i företagen, att förstå de kontextuella 
sammanhangen samt i syfte att erhålla en kronologisk beskrivning av ut
vecklingen i branschen. 

I en studie som denna är för det första språket av stor betydelse. Det 
är viktigt att tillägna sig det språk som talas av aktörerna i företagen (jfr 
Spradley, 1979). I varje bransch och företag används ett speciellt språk 
som utgår från produkterna, marknaden, produktionsprocessen och det 
sammanhang i vilket individerna befinner sig och agerar. Genom samtal 
kan den nödvändiga språkkännedomen erhållas, eftersom samtal till skill
nad från intervjuer i mycket begränsad utsträckning styrs av forskaren 
(jfr Johansson-Lindfors, 1989).5 

För det andra krävs förståelse för den kontext i vilken konkurrensen 
utspelat sig. Det är enligt Lincoln & Guba (1985) viktigt att utgå från vad 
de kallar "the natural setting" i vilken ett fenomen uppträder, om forska
ren skall förstå fenomenets betydelser. Att ge en bred beskrivning av 
branschen gör det även lättare för läsaren att i Kjellén och Södermans 
termer överföra en bit av verkligheten och att utvärdera resultatet av 
studien. En kontextuell förståelse var möjlig att erhålla genom samtal och 
genomgång av dokument. 

För det tredje syftar denna studie till att studera processer över tiden. 
Genom samtal och genom att ta del av årsredovisningar, tidningsartiklar, 
ledningsprotokoll och annat internt material, var det möjligt att sortera 
företagens agerande kronologiskt över tiden. Ett problem vid studier av 
historiska förlopp är att individer dels glömmer detaljerna kring olika 
händelser, dels medvetet eller omedvetet gör efterhandskonstruktioner av 
vad som hänt. Genom att även ta del av dokument kan dylika svårigheter 
mildras.6 Dokument som producerats vid tidpunkten för agerandet anger 
mer exakt tidpunkten för enskilda händelser. 

Efter ett antal inledande samtal genomfördes den huvudsakliga datain
samlingen i form av intervjuer, vilka är mer strukturerade och där for
skarens roll är mer aktivt styrande. Intervjuer kan utgöra allt från hårt 
strukturerade intervjuer med strikt förda protokoll, till djupintervjuer 
som är löst strukturerade och intensiva både vad gäller tiden för en in
tervju och antalet intervjuer över tiden (jfr Johansson-Lindfors, 1989). I 
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början av datainsamlingen genomfördes djupintervjuer men i slutet an
vändes intervjuerna snarast för att kontrollera detaljer kopplade till en
skilda händelser. Valet att på detta sätt börja med en bred datainsamling, 
som övergår till att vara djup men avslutningsvis är mycket specifik och 
styrd, överenstämmer med det förfarande som Glaser & Strauss (1967) 
anser vara nödvändigt för att möjliggöra teorigenerering. 

Hänsyn måste tas till vissa, för genomförandet viktiga, aspekter eller 
krav på datainsamling medelst samtal/intervju. Access är en grundläg
gande förutsättning för att datainsamling överhuvudtaget skall komma till 
stånd. För att erhålla access måste forskaren bygga upp ett förtroende re
lativt "gatekeepers" i organisationen. Lincoln & Guba (1985) lyfter fram 
betydelsen av att ge de tillfrågade möjlighet att bedöma riskerna och 
kostnaderna som är förknippade med att delta. De menar vidare att kon
trakt skall skrivas där riktlinjerna för deltagandet konkretiseras. Denna 
problematik är av särskilt stor betydelse i ett projekt som detta där stu
dien direkt kan påverka relationerna mellan konkurrenterna. Vid de ini-
tiala kontakterna fanns en viss tveksamhet i företagen både som en följd 
av kostnaden i termer av tid och engagemang, men främst som en följd av 
att studien även inkluderar konkurrenterna. Företagen kunde omöjligt 
vara anonyma relativt konkurrenterna. 

Vid de första kontakterna presenterades avsikten med studien både 
skriftligt och muntligt för VD i företagen. För att minimera den upplevda 
risken garanterades VD möjligheten att läsa materialet innan det presente
rades för konkurrenter och övriga, för att han skulle få en möjlighet att 
korrigera fel och stryka sådant i fallbeskrivningen som betraktades som 
interna "hemligheter". De enskilda företagen har först fått möjlighet att 
godkänna de delar av fallbeskrivningarna som berört deras företag. Där
efter har en integrerad beskrivning av branschen sänts till företagen för 
godkännande. Allra sist har det tryckfärdiga manuset sänts till samtliga 
företag för godkännande. 

Från de företag som finns i södra Sverige kunde en viss tveksamhet 
skönjas pga den geografiska närheten mellan mig och konkurrenterna. 
Frågor av typen "Har du arbetat på konkurrentföretaget", "Är du släkt 
med någon på konkurrentföre taget" kan ges som exempel på deras tvek
samhet. Access erhölls efter det att syftet för studien och tidigare studier 
inom relaterade områden presenterats. VD informerade de personer som 
skulle intervjuas om studien.7 De enskilda intervjupersonernas välvilja 
och behjälplighet bedömdes som mycket stor. Vid många intervjuer be
möttes jag av en öppenhet som ibland förvånade, eftersom jag "vandrade 
mellan konkurrenterna". 

Nära kopplat till access är det förtroende som forskaren etablerar vid 
intervjusituationen och bibehåller under projektets gång. Enligt Lincoln 
& Guba (1985) krävs det att personligt förtroende etableras vid varje ny 
kontakt. Förtroendet påverkar djupet i de data forskaren får tillgång till. 
I en studie som denna är förtroendet speciellt viktigt eftersom konkurre
rande företag studeras och eftersom det är individernas tolkningar och 
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uppfattningar som efterfrågas. Eftersom konkurrentrelationer inrymmer 
värdeladdade uppfattningar är det viktigt att skapa och bibehålla förtro
endet och att inge den intervjuade trygghet i in tervjusituationen. 

För att göra detta möjligt garanterades den enskilde individen ano
nymitet i den bemärkelsen att han ej skulle anges eller direkt refereras i 
fallbeskrivningen. Därför har ej citat använts i någon större omfattning 
och en redovisning har ej getts av vilka enskilda individer som intervju
ats. Förtroende är emellertid ytterst en fråga om personligheter som möts 
och vad som händer i detta möte. Därför kan graden av upplevt förtro
ende i relationen till de personer jag mött på företagen anses ha varierat. 
Att bygga förtroende tar även lång tid vilket kan förklara att de personer 
som intervjuades ett flertal gånger med tiden delgav mer information vil
ket ökade djupet i undersökningen. 

Till sist skall datainsamlingens sekventiella uppläggning behandlas ef
tersom den är av betydelse när förståelsedata sokes. Den tanke som 
Spradley (1979) för fram om en stegvis framväxande datainsamling som 
går från breda frågor till kontrasterande frågor har varit vägledande vid 
datainsamlingen i detta arbete.8 Det var nödvändigt att först ställa breda 
deskriptiva frågor för att sedan gå vidare och ställa mer konkreta och fo
kuserade frågor och att avsluta med kontrasterande frågor där skillna
derna mellan konkurrentföretagens sätt att beskriva branschen och dess 
utveckling fick utgöra grunden för frågorna. 

Genomförandet av datainsamlingen 

Alla fallstudier inleddes med datainsamling vid ett av företagen i bran sch
en varefter de övriga successivt inkluderades. Datainsamlingen började 
med ett samtal med VDn för företagen samt en genomgång av dokument 
av olika slag. Därefter genomfördes samtal och intervjuer med avdel
ningscheferna på företagen. Efter varje delmoment av datainsamlingen 
sammanställdes och analyserades de data som insamlats. Dessa samman
ställningar och analyser låg sedan till grund för den fortsatta datainsam
lingen. Därigenom insamlades först oprecisa och allmänna data varefter 
precisa data om företagens agerande, interaktionen mellan konkurren
terna och om upplevelsen av konkurrensen inhämtades. I det följande 
skall en kort redogörelse ges för vilken typ av data som samlades in i de 
olika branscherna och företagen. 

Vid valet av vilka personer som skulle intervjuas accentuerades pro
blemet med vilka individer i organisationen som skulle väljas och hur 
dessa intervjuer skulle behandlas. Utifrån den diskussion som fördes i 
kapitel två under avsnittet "individen eller organisationen som aktör" an
togs avdelningscheferna representera det kollektiva agerandet och tänkan
det i organisationerna. Ambitionen var att intervjua avdelningschefer 
inom följande funktioner på samtliga företag; marknad, produktion, pro
duktutveckling, ekonomi samt personer med ett övergripande ansvar för 
företagets ledning. 
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Ett antal samtal genomfördes med ledningspersoner på Ålö som be
skrev företaget och dess verksamhet. Presentationen inkluderade genom
gångar av Alös skriftliga femårsplan, organisationsbeskrivningar, pro
duktbeskrivningar, beskrivningar av tillverkningsprocessen samt besök i 
tillverkningsanläggningen. Vid de inledande samtalen ombads samtalspar
terna att berätta om företagets relationer till kunder, konkurrenter och 
leverantörer och om den egna organisationens, och branschens historia. 
Därefter genomfördes samtal och intervjuer både på Ålö och Trima och 
årsredovisningar från de båda företagen samlades in. Vreten, det tredje 
största företaget i branschen, besöktes och intervjuer genomfördes. Det 
minsta företaget kontaktades per telefon. Även från Trima, Vreten och 
Lima insamlades material som produkt- och företagsbeskrivningar. 

De konkurrerande företagen gav delvis olika beskrivningar av inter-
aktionen mellan konkurrenterna, däremot var skillnaderna i beskrivning
arna inom respektive företag små. Ytterligare intervjuer genomfördes på 
Ålö och Trima där framför allt skillnaderna som fanns mellan företagens 
beskrivningar av agerandet behandlades. De intervjuer som sedan dess ge
nomförts har främst bestått av korta intervjuer, både direkt och via tele
fon, där syftet varit att komplettera materialet där luckor funnits. 

I frontlastarbranschen genomfördes intervjuer med femton personer.9 

Vissa avsteg från de krav som tidigare redovisades för valet av intervju
personer har gjorts. På Trima har ej cheferna inom konstruktions- och 
produktutvecklingsavdelningen intervjuats. Anledningen till detta var att 
ett flertal chefer vid tidpunkten för datainsamlingen lämnat organisatio
nen. Den dåvarande VD:n ansåg det olämpligt att genomföra intervjuer 
med de personer som just tillträtt chefsposterna. Förutom intervjuer med 
personer på företagen har även personer som tidigare arbetat i branschen 
intervjuats. Dessa intervjuer har främst använts för att bedöma riktighe
ten i mina tolkningar av branschen. Sekundärt material om branschen har 
även samlats in, som exempel kan nämnas tidningsartiklar och elevarbeten 
vid ett antal universitet i Sverige. 

Datainsamlingen i liningbranschen och kuggstångsbranschen har ge
nomförts på ett liknande sätt. I liningbranschen intervjuades totalt sexton 
personer. Datainsamlingen inleddes hos Skega. Förutom inledande samtal 
och fortsatta intervjuer gjordes en genomgång av artiklar om företaget 
under åren 1947 till 1985, av årsredovisningar från det att företaget eta
blerades fram till 1992 och av de ledningsprotokoll som förts över tiden. 
Avdelningschefer på liningdividisionen och regionchefer för olika mark
nadsområdena intervjuades. Dessutom intervjuades två personer som läm
nat företaget. Den ene var son till grundaren och hade fungerat som VD 
fram till 1980 och därigenom satt stor prägel på företaget. Den andre 
hade varit VD för företaget under delar av 1980-talet och dessförinnan 
arbetat i företaget under lång tid. Efter analys av det insamlade material 
genomfördes ytterligare ett antal intervjuer. 

När det huvudsakliga intervjuarbetet på Skega var avslutat besöktes 
Trellex. Ambitionen var att samla in sekundärt material även på detta fö
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retag, men eftersom Trellex ingår i en större koncern särredovisas van
ligtvis ej Trellex verksamhet i årsredovisningar och annat internt mate
rial. Intervjuerna strukturerades utifrån den kronologiska beskrivning av 
agerandet i branschen som erhållits genom intervjuerna på Skega. För att 
inte riskera att förbise viktiga händelser inleddes intervjuerna med en öp
pen fråga om vilket agerande som sågs som mest betydelsefullt för 
Trellex och branschens utveckling över tiden. Intervjuer genomfördes 
även med en person som tidigare arbetat med produktutveckling och 
marknadsbearbetning. Däremot intervjuades inte produktionschefen efter
som produktionen sker gemensamt med andra enheter inom koncernen. I 
stället intervjuades produktansvariga för olika produktgrupper. 

Datainsamlingen inom kuggstångsbranschen inleddes genom att samtal 
fördes med personer som på ett eller annat sätt tidigare haft kontakt med 
branschen. Följande dokument samlades in på Alimak; artiklar som sam
lats in internt i företaget, personaltidningen, utredningar och presenta
tionspärmar. Ett inledande samtal genomfördes med Alimaks VD och 
med informationschefen, varefter de övriga avdelningscheferna inter
vjuades. Därefter har uppföljande intervjuer genomförts då detta ansetts 
vara nödvändigt. Inom kuggstångsbranschen intervjuades totalt tio perso
ner. Chefer för alla funktioner intervjuades men även ansvariga för olika 
produktgrupper. Årsredovisningar från de övriga svenska företagen i 
branschen studerades. 

1984 påbörjades datainsamlingen med att inledande kontakter togs med 
Alö. Studierna av frontlastarbranschen sträckte sig fram till 1992. Datain
samlingen var emellertid intensivast mellan 1986 och 1990. Lining-
branschen och kuggstångsbranschen har främst studerats under 1991. 
1990 genomfördes förstudier av sekundärt material om företagen och un
der 1992 genomfördes uppföljande intervjuer. Samma person har inter
vjuats mellan en och sex gånger under perioden. Trellex och Vreten be
söktes endast en gång varför upprepade intervjuer endast gjorts med ett 
fåtal personer. När det gäller tiden för varje intervju skiljer sig inte da
tainsamlingen i de tre branscherna åt. Vanligtvis har intervjuerna genom
förts under två till fyra timmar, men vid de inledande samtalen och de 
ostrukturerade intervjuerna har intervjuerna ibland tagit omkring sex 
timmar. Samtliga intervjuer spelades in på band eftersom ingen hade nå
got att invända mot detta. De kompletterande intervjuerna har i vissa fall 
skett via telefon. Med Trellex har även en del längre intervjuer skett per 
telefon. Även dessa har bandats. 

Datasammanfattning och inomfallsanalys 

Parallellt med datainsamlingen har data sammanfattats och analyserats. En 
rad författare betonar betydelsen av att kodifiera och systematisera data
materialet i mindre enheter (jfr Glaser & Strauss, 1967; Lincoln & Guba, 
1985). Genom att bryta ner materialet görs den inneboende mening, som 
finns i materialet synlig. Därefter förs enheterna samman till helheter 
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som ger en ökad förståelse för det studerade fenomenet. I det följande 
skall kodningen av materialet samt kritiska överväganden och tillväga
gångssätt vid datasammanfattning och inomfallsanalys diskuteras. 

Principer för kodning av materialet 

De data som samlades in har i överensstämmelse med Lincoln & Guba 
(1985) kodats och delats in i enheter som representerade en fristående och 
självständig mening. Detta innebär att den egna tolkningen av vad som 
skall anses utgöra en fristående mening styrt kodningen och därmed utgör 
en viktig del i analysarbetet (jfr Johansson-Lindfors, 1989) Den data som 
samlades in har kodats och systematiserats på följande sätt: 

Utifrån vilka individer som intervjuats 
I kronologisk ordning 
Utifrån företagens agerande inom olika områden. 

Materialet sorterades först utifrån de personer som deltagit i intervjuerna 
Därigenom var det möjligt att bedöma om de intervjuade delade samma 
uppfattning om en händelse och vilka och hur många individer som hade 
en avvikande uppfattning. De ordagranna utskrifterna av intervjuerna 
skrevs ut på papper i olika färger. Därigenom framgick hela tiden vil
ken/vilka personer som uttalat sig om enskilda händelser. 

De enskilda personerna i frontlastarföretagen skilde sig inte åt i någon 
större omfattning, i sitt sätt att beskriva företagens agerande och bransch
ens utveckling. Den främsta skillnaden var att personer som direkt del
tagit i vissa händelser gav mer detaljrika beskrivningar än andra. I li-
ningbranschen och kuggstångsbranschen var däremot skillnaderna större. 
Intervjupersonerna hade helt motsatta och ibland konflikterande uppfatt
ningar om vissa saker. Inom liningbranschen var även kunskapen om en
skilda händelser betydligt större på de avdelningar som berörts av den. 
Gemensamt i samtliga företag var att ett fåtal nyckelpersoner hade infor
mation om samtliga händelser på en rik detaljeringsnivå. Deras uppfatt
ningar stämde dessutom vanligtvis överens. 

Det har varit svårt att förmedla denna kunskap i fallen eftersom de en
skilda intervjupersonerna garanterades anonymitet. Med hjälp av formu
leringarna i fallbeskrivningarna har emellertid försök gjorts att föra fram 
hur många, och i vissa fall även vilka, som står för de data som presente
rats. Om data endast hämtats från intervjuer med en person har detta 
skrivits ut i texten. Om formuleringen företaget anser används har alla 
eller 90 procent av de intervjuade fört fram denna åsikt. Om formule
ringen många använts har mer än hälften av cheferna samma uppfattning. 
Används formuleringen några står mindre än hälften av cheferna bakom 
informationen. I de fall meningarna går i sär och kan hänföras till kon
flikter av betydelse för konkurrenterna har detta redovisats. 
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De data som samlades in sorterades även utifrån de år då olika händel
ser inträffade. Att kronologisera materialet på detta sätt låter sig inte gö
ras utan problem. Trots tillgången till dokument med exakta tidsangivel
ser har det varit svårt att klart fastställa när vissa åtgärder vidtagits. Fö
retagens produktutveckling utgör ett exempel på detta. När en specifik 
tidpunkt anges för utvecklingen av en produkt kan det vara svårt att av
göra om man talar om när utvecklingsarbetet startade, när patent erhölls, 
när produkten testades på marknaden eller när produkten lanserades i full 
skala. Samma resonemang kan föras vad gäller etableringen av dotterbo
lag, samarbete med agenter etc. Det har därför inte varit möjligt att helt 
komma ifrån tvetydigheterna i den kronologiska beskrivningen. Konkur
renternas delvis motstridiga uppfattning om tidpunkten för en produktl
ansering är emellertid lika intressant som exakta tidsangivelser. Konflik
terande uppfattningar kan spegla kampen och det klimat som finns i rela
tionen mellan konkurrenterna. 

Den tredje principen för kodifieringen utgick från agerandet och det 
sätt på vilket konkurrenterna relaterade agerandet till varandra. Ett antal 
händelser eller åtgärder som fördes fram som viktiga för företagen och 
branschens utveckling identifierades och materialet grupperades utifrån 
dessa händelser. De domäner (jfr Spradley, 1979) eller kategorier (jfr 
Glaser & Strauss, 1967) som materialet sammanfattades i utgjordes av 
konkurrensspel t ex "konkurrensen på den japanska marknaden" och "ut
vecklingen av barkningstrummor". Vissa åtgärder utgjorde en del i flera 
konkurrens spel. När så var fallet sorterades data in i flera grupper. 

Genom att utgå från det sätt på vilket de intervjuade beskrev en viss 
händelse, dvs deras tolkningar eller uppfattningarna om det egna age
randet, om konkurrenternas reaktion på detta agerande samt om konkur
renternas agerande, kunde tidsmässiga samband mellan olika åtgärder 
identifieras. I de fall då de intervjuade t ex relaterade agerandet på en 
specifik marknad till det egna eller konkurrenternas agerande inom något 
annat område inkluderades även detta i konkurrensspelet på den specifika 
marknaden. Ett antal konkurrensspel kunde på detta sätt identifieras. 
Speciell vikt lades vid konkurrensspelen som pågått under 1980-talet. 
Även tidigare i historien kunde konkurrens spel identifieras och beskrivas 
men ej med samma detaljrikedom. 

Fallbeskrivningar och inomfallsanalys 

Efter att materialet systematiserats författades en första fallbeskrivning 
med stor detaljrikedom. Fallbeskrivningen utgjorde snarast en samman-
klippning av de enskilda intervjuerna som sedan omformulerades i lö
pande text. Det ansågs viktigt att till en början utgå ifrån en datanära be
skrivning. Fallbeskrivningen sändes till företagen för att ge dem möjlig
heten att korrigera felaktigheter och stryka "hemligheter". För studien in
nebar detta att vissa exempel på hur rivalitet och konkurrens kan komma 
till uttryck, t ex i interaktion mellan individer från konkurrerande före
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tag, ej var möjliga att återge. Sådana beskrivningar hade bidragit med en 
mer nyanserad och målande beskrivning av konkurrensspelen, men även 
utan exemplen har konkurrensspelens karaktär varit möjlig att beskriva. 

I takt med att analysen av fallen utvecklades förkortades fallbeskriv
ningarna. För studien irrelevanta delar uteslöts och delar av analysarbetet 
skrevs in i fallbeskrivningen. Nackdelen med detta är att läsaren ej kan 
följa alla analyssteg i det faktiska arbetet, men en sådan redovisning skulle 
innebära att läsaren förlorat intresset för rapporten långt innan slutanaly
sen presenterats. Avhandlingar är till sin utformning tillräckligt svårge
nomträngliga utan att en exakt genomgång av det faktiska arbetet presen
teras. Det är alltså en balansgång som författaren måste gå där trovärdig
het och läsvärdighet ställs mot varandra. 

Den slutgiltiga fallredovisningen inleds med en kort beskrivning av 
kontexten eller "the natural setting" vars betydelse diskuterats ovan. Där
efter presenteras agerandet över tiden. Denna beskrivning har strukture
rats utifrån de perioder eller skeenden som intervjupersonerna beskrivit. 
Denna del av fallbeskrivningen syftar till att ge en förståelse för struktu
rella förhållanden och dess förändring samt att beskriva agerandet och 
uppfattningarna om konkurrensen. Fallen avslutas med en mer ingående 
beskrivning av konkurrensspelen under 1980-talet. 

En analys av konkurrensen under olika perioder genomfördes, vilken 
presenteras i kapitel sju och åtta. Analysen utgick från symmetrin mellan 
konkurrenterna samt aktiviteten i konkurrensspelen, vilka antogs ge upp
hov till olika typer av konkurrens. Genom att utgå från hur man i de 
olika branscherna beskrivit konkurrensen kunde ett antal områden av be
tydelse för symmetrin mellan företagen identifieras medan andra områ
den kunde exkluderas. Olika konkurrensspel mellan konkurrenterna 
kunde även särskiljas och relateras till aktivitetsgraden i konkurrensspel
en. Därigenom var det möjligt att särskilja olika typer av konkurrens med 
avseende på symmetrin mellan aktörerna och aktiviteten i konkurrens spe
len.10 Innan den jämförande analysen diskuteras skall två problem som 
aktualiserades i samband med datasammanfattningen behandlas. 

Periodisering 

Analysen inleddes med att ett antal perioder i branschernas historia iden
tifierades. Att dela in branschens historia i perioder är problematiskt ef
tersom det ständigt pågår förändringsprocesser i en bransch. Varje en
skild åtgärd eller strukturell förändring påverkar och förändrar konkur
rensförhållandena. Vid varje enskild tidpunkt kan därför konkurrensen 
sägas vara unika. Den förändringsprocess som pågår i en bransch kan 
emellertid vara mer eller mindre stabil. Förändringen över tiden kan där
för beskrivas som stegvis med stabilare perioder som bryts till följd av 
någon större strukturell eller beteendemässig förändring. Hur en sådan 
förändringsprocess kan se ut har illustrerats i figuren. Om man studerar 
en avgränsad period i figuren kan även denna period delas in i mindre 
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perioder. Studeras dessa i sin tur noggrant kan ytterligare perioder iden
tifieras och till sist kan varje enskild händelse beskrivas som en period 
vilket även illustreras i figuren. 

Konkurrens- i i 
förhållanden 

TID 
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 

Figur 3.1 Utvecklingen över tiden indelad i perioder utifrån enskilda 
händelser eller strukturella förändringar 

Konkurrensförhållandena förändrades och dessa förändringar kan pågå 
under olika lång tid. Det är med andra ord inte möjligt att ange en exakt 
tidpunkt när en ny period inleds eftersom övergångarna mellan perio
derna sker gradvis. När indelningen i perioder gjordes togs utgångspunk
ten i de intervjuades sätt att beskriva utvecklingen som olika skeden i fö
retagens och branschens historia. Förändringar som omtalades men som 
inte påverkade periodindelningen, eftersom de inte påverkade konkur
rensförhållandena, utgjordes främst av interna organisationsförändringar. 
Det var endast sådana förändringar som man i samtliga företag relaterade 
till interaktionen och relationen mellan konkurrenterna som utgjorde 
grunden för periodiseringen. 

För att illustrera vilken typ av förändringar som enligt de intervjuade 
påverkade konkurrensförhållandena så kan Alös internationalisering, 
Trellex intensifierade satsningar på produktgruppen siktar samt front-
lastarbranschens koncentration tas som exempel. Alös internationalisering 
innebar att det största företaget valde att främst konkurrera internatio
nellt vilket förändrade den nationella konkurrensen. Att Trellex växte 
inom ett produktområde som Skega inte bearbetade i någon större om
fattning innebar att skillnaderna mellan konkurrenterna ökade. Att front-
lastarbranschen koncentrerades under 1960- och 1970-talen innebar att 
antalet konkurrenter reducerades från tjugo företag till tre vilket förän
drade de rådande konkurrensförhållandena i branschen. 

Indelningen i perioder har presenterats för ett antal personer i de stu
derade branscherna för att se om deras bild av branschens utveckling och 
förändring stämmer överens med min. Eftersom konkurrensens karaktär 
är ett uttryck för aktörernas upplevelser av de relationer som utvecklas 
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mellan dem, är det mest väsentliga kravet för periodindelningen och be
dömningen av konkurrensen att den överensstämmer med aktörernas upp
fattning om hur konkurrensförhållandena förändrats över tiden. 

Individernas tolkningar uttrycks i konkurrensen 

En rad problem uppstår när utgångspunkten för analysen tas i individers 
beskrivningar och tolkningar av historiska förlopp. För det första är det 
svårt att få information om vilka motiv som låg till grund för agerandet. 
Svaret på frågan om hur man relaterade det egna agerandet till konkur
renternas färgas av den rivalitet och kamp som utspelas mellan företagen. 
En "sann" beskrivning av motiven är därför inte möjlig att uppnå. Upp
fattningarna om konkurrenterna och deras agerande samt tolkningarna av 
hur konkurrenterna reagerar på det egna företagets agerande kan emel
lertid beskriva det klimat av konkurrens som utvecklas i och genom kon
kurrensprocessen. 

Utifrån Weicks och Spenders resonemang, som diskuterats i kapitel 
två, syns det troligt att forskaren i efterhand kan erhålla en relativt bra 
förståelse för konkurrensspelen och deras karaktär. Weick (1979) menar 
att delade meningar utvecklas i organisationer genom att grupper i efter
hand tillskriver det kollektiva agerandet en mening. Detta kan relateras 
till vad Mintzberg (1988) beskriver som den realiserade strategin. Spen
ders (1989) tankar om att det är den i efterhand konstruerade organisa
toriska rationaliteten som utgör grunden för företagens agerande, kan ses 
som ytterligare ett argument för att fokusera de efterhandskonstruktioner 
som agerandet ger upphov till snarare än de faktiska motiven till ageran
det. Denna typ av i efterhand konstruerad mening, torde leva kvar i or
ganisationerna under en längre tidsperiod, än de faktiska motiven till age
randet, och därför vara lättare att i efterhand erhålla information om. 

När individernas tolkningar av agerandet i de tre branscherna be
skrivs, kan följande tre typer av tolkningar eller uppfattningar särskiljas. 
Uppfattningar om det egna företagets motiv att genomföra en specifik åt
gärd, tolkningar av hur konkurrenten reagerade på denna åtgärd, samt 
tolkningar av de motiv och orsaker som legat till grund för konkurren
ternas agerande. Tolkningarna av en specifik åtgärd kan skilja sig åt be
roende på vems tolkningar som förs fram. Det är lättare att föra fram 
uppfattningar om att konkurrenterna tagit intryck av det egna agerandet, 
än att tillstå att man själv inspirerats i sitt eget agerande av konkurrenten. 
Om utgångspunkten tas i konkurrenternas uppfattning om hur det egna 
agerandet påverkat deras agerande kan betydelsen underskattas. Om ut
gångspunkten däremot tas i det egna företagets beskrivningar kan betydel
sen överskattas. 

Dessa över- och underskattningar av företagens betydelse skall emel
lertid ej ses som ett problem. Tolkningarna är viktiga för att erhålla en 
förståelse för konkurrensen i en bransch. Över- och underskattningar kan 
ses som ett uttryck för konkurrensens karaktär under en specifik period. 
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Synen på det egna företagets och konkurrenternas förtjänster och brister 
kan ses som indikationer på relationerna och interaktionens karaktär. I 
denna studie är det förståelse för konkurrensens karaktär, och hur den 
förändrats över tiden i en bransch som sökes. Det är därför viktigare att 
erhålla information om aktörernas sätt att beskriva det egna, och konkur
renternas agerande relativt varandra, än att förstå konkreta motiv som 
varit aktuella vid den tidpunkt då agerandet genomfördes. Det är den i 
efterhand konstruerade organisatoriska rationaliteten som sökes. 

En annan svårighet kopplad till en historisk analys av konkurrensen i 
en bransch är att aktörerna i en organisation förändras över tiden. Enbart 
ett fåtal personer har funnits med i organisationerna under hela bransch
ens historia. Den organisatoriska rationaliteten som utvecklas i organisa
tionerna intar emellertid en särställning jämfört med individuella tolk
ningar och upplevelser av konkurrensen. Därför kan denna rationalitet 
antas leva kvar och traderas i organisationerna. Trots detta bleknar min
net av historiska skeenden. Detta innebär att beskrivningarna och förståel
sen för den konkurrens som bedrivits när branscherna var unga blir mer 
knapphändig och förlorar i detaljrikedom. För att ta hänsyn till detta har 
personer som lämnat organisationerna men funnits med under de första 
perioderna i branschernas historia intervjuats. Analysen har dessutom i 
huvudsak grundats på den information som erhållits om konkurrensen 
under 1980-talet. 

Jämförande och teorikopplad analys 

Genom att jämföra perioder med samma typ av konkurrens i olika bran
scher samt genom att kontrastera perioder med olika typ av konkurrens, 
kunde ett antal skillnader och likheter inom och mellan de olika konkur
rensklimat identifieras. Beskrivningarna av konkurrensklimaten samman
fattades genom att informationsenheter med ett självständigt budskap för
des samman och benämndes. För varje konkurrensklimat listades ett fler
tal attribut. Som exempel på sådana attribut kan "god konkurrens" och 
"information via marknadssignaler" nämnas. Genom att jämföra dessa 
attribut inom och mellan olika konkurrensklimat kunde ett antal dimen
sioner identifieras, med vars hjälp konkurrensens karaktär var möjlig att 
beskriva. Dessa beskrivs mer ingående i kapitel nio. 

Därefter analyserades processen över tiden i de tre delbranscherna. 
Genom att jämföra konkurrensens förändring i de tre branscherna iden
tifierades ett antal likartade förändringsmönster. Dessa analyserades uti
från de karaktärsdrag som tillskrivits de olika konkurrensklimaten. Däri
genom kunde dynamiken i olika konkurrensklimat analyseras och ett antal 
antaganden om orsakerna till att konkurrensen förändrades över tiden 
kunde göras. 

De empiriskt grundade påståendena eller hypoteserna om konkurren
sens karaktär och dynamik jämfördes med andra teorier. Detta för att 
belysa hur de empiriskt grundade antagandena teoretiskt kunde förstås. 
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Eftersom interaktionen mellan konkurrenterna satts i fokus för studien 
relaterades de empiriska resultaten till nätverksteorins sätt att beskriva 
relationer. När utvecklingen i branscherna diskuterades, söktes även för
ståelse i teorier om inlärning eftersom dessa teorier tar hänsyn till indivi
derna och deras tolkningar när det organisatoriska agerandet relativt 
miljön diskuteras. Analysen resulterade i ett antal teoretiska begrepp och 
relationer mellan begreppen, som kan utgöra utgångspunkten för fortsatta 
studier och teoriutveckling i syfte att bättre förstå de processer som 
kommer till stånd genom interaktionen mellan konkurrenter i en bransch. 

Sanningskriterier 

I detta kapitel har den forskningsstrategi som växt fram under arbetets 
gång beskrivits. Strategin är integrerad och har kontinuerligt förändrats 
över tiden. Arbetet har så att säga gått "fram och tillbaka" från problem 
via teori och empiri till analys och sedan tillbaka igen. Genom kontinuer
liga revideringar och omarbetningar har kunskapen och förståelsen för 
det studerade problemet successivt vuxit sig starkare och slutligen resulte
rat i denna rapport. Trots att processen till följd av sin föränderliga ka
raktär är omöjlig att exakt återge har i detta kapitel ett försök till rekapi-
tulering av det faktiska arbetet gjorts. Huvudsyftet med detta har varit att 
ge läsaren en möjlighet att bedöma studiens trovärdighet och överförbar-
het, vilket kommer att diskuteras i det följande. 

Lincoln & Guba för fram fyra traditionella kriterier för studiens tro
värdighet, eller snarare fyra traditionella sanningskriterier vilka är, in
tern validitet, extern validitet eller generaliserbarhet, reliabilitet och 
objektivitet. Kirk & Miller (1986) menar att objektivitet bedöms relativt 
validiteten och reliabiliteten. De menar vidare att man även vid en studie 
med en kvalitativ ansats bör ställa krav på studiens objektivitet. Eftersom 
metoden och den typ av kunskap som genereras skiljer sig ifrån studier 
med en kvantitativ ansats måste objektiviteten bedömas utifrån andra 
grunder. Jag har valt att diskutera dessa grunder i termer av studiens tro
värdighet och överförbarhet. 

Trovärdighet 

Kirk & Miller (1986) menar att uppnåelsen av absolut objektivitet, vilket 
är målsättningen inom naturvetenskaplig forskning, inte på samma sätt är 
möjlig inom samhällsvetenskapen, men att objektivitet för den skull inte 
är mindre viktig. De menar vidare att den strikta definitionen på objek
tivitet bygger på att man utgår ifrån det man redan vet och försöker testa 
detta. Detta angreppssätt försvårar nya upptäckter varför Kirk & Miller 
anser att den strikta definitionen på validitet och reliabilitet måste förän
dras. Istället för att diskutera huruvida man mäter det man avser att mäta 
bör man försöka uppnå en hög intersubjektivitet. Inter subjektivitet kan i 
Lincoln och Gubas (1985) och Glaser & Strauss (1967) termer uppnås om 
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rekonstruktionerna av verkligheten bedöms riktig av de, varifrån data in
hämtas, samt om rekonstruktionerna är sådana att andra (alla de som 
kommer i kontakt med studien) bedömer dem vara trovärdiga. Johansson-
Lindfors (1989) för fram vissa invändningar mot detta sätt att bedöma 
trovärdigheten i ett arbete vilket framgår av citatet nedan: 

"...Jag vill... under stryka att detta är en idealbild. Exempelvis kommer inter-
subjektiviteten alltid att vara begränsad bland forskare och andra som inte de
lar den kunskapssyn som ett arbete grundar sig på....När det gäller den em
piriska verklighet som teorin är utvecklad för, är min erfarenhet att intersub-
jektiviteten i stor utsträckning är avhängig om man känner sig hotad eller 
smickrad." (Johansson-Lindfors, 1989 s. 97) 

Utifrån dessa invändningar bör inter subjektiviteten snarare relateras till 
de data som studien bygger på än till de analyser som genomförts. Genom 
att återföra fallbeskrivningarna till de personer som intervjuats för att 
därigenom uppnå hög inter subjektivitet kan de data som presenterats be
dömas som trovärdiga. När det däremot gäller andras bedömningar av de 
data som samlats in och de genomförda analysernas trovärdighet kan 
dessa relateras till i vad mån redogörelsen för hur analysarbetet genom
förts upplevs som riktig eller inte. 

När det gäller kravet på reliabilitet, d v s att man mäter det som avses 
att mäta, menar både Eneroth (1984) och Lincoln & Guba (1985) att 
icke-reliabilitet snarare är att eftersträva. Anledningen till detta är att 
verkligheten är föränderlig och att det krav som därför bör ställas på da
tainsamlingen är att den skall vara sådan att det är möjligt att ta hänsyn 
till förändringar av fenomenet och av forskningsprocessen (jfr Lincoln & 
Guba, 1985). Den kritik som skulle kunna föras fram mot detta är att da
tainsamlingens kvalité därigenom blir godtycklig. För att uppnå hög tro
värdighet, vad gäller de data som samlats in och analyserats, trots att 
icke-reliabilitet i den betydelse som ovan angetts eftersträvas, krävs det 
att systematiken och tillvägagångssättet vid datainsamling och analys re
dovisas i detalj. Genom att läsaren själv kan "följa med" forskaren i den
nes arbete ökar studiens trovärdighet. 

Enligt Glaser & Strauss (1967) krävs en så detaljerad redovisning som 
möjligt av de empiriska studierna. Kjellén & Söderman (1980) menar att 
en av fallmetodikens fördelar är fallets förmåga till "verklighetsöverför
ing". I detta arbete har en hög trovärdighet eftersträvats genom att för 
det första använda fall, vilket inkluderar en kontextuell beskrivning, en 
longitudinell beskrivning samt en detaljerad beskrivning av ett antal kon
kurrensspel. Därigenom är förhoppningen att en bit av verkligheten, med 
de tvetydigheter och den komplexitet som denna kännetecknats av, varit 
möjlig att överföra till läsaren. För det andra har genomförandet av det 
empiriska arbetet beskrivits i detta kapitel för att läsaren skall få möjlig
heten att "följa med" i arbetet med urval, datainsamling och dataanalys. 
För det tredje har fallbeskrivningarna presenterats för ett antal personer i 
de berörda företagen och hänsyn har tagits till vad de ansett som felaktigt. 
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Överförbarhet 

På samma sätt som för sanningskriterierna som behandlats ovan måste 
den externa validiteten och generaliserbarheten i en studie av denna ka
raktär diskuteras utifrån andra utgångspunkter. Jag använder därför be
greppet överförbarhet istället för generaliserbarhet. Traditionellt efter
strävas generaliserbarhet genom att representativa urval och en tillräck
ligt stor undersökningspopulation används. Därigenom anses det möjligt 
att uttala sig om populationen som helhet (jfr Holme & Solvang 1991). 

Överförbarhet kan beskrivas på två delvis olika sätt. Den ena aspekten 
på överförbarhet är kopplad till teoriernas lokala karaktär och den andra 
aspekten till dess flexibla karaktär. En lokal teori är för det första över-
förbar på den verklighet varifrån data insamlats men kan även utvidgas 
till att gälla andra delar av verkligheten som i väsentliga delar påminner 
om den verklighet som studerats. För att öka överförbarheten är det där
för enligt Lincoln & Guba (1985) viktigt att beskriva "The natural set
ting" i vilken fenomenet uppträder. Därigenom kan användaren av den 
lokala teorin bedöma i vilka avseenden den faktiska situationen är jäm
förbar med den lokala teorin. 

Den utvecklade teorin kan beskrivas som "ett sätt att tänka" om ett fe
nomen. Därigenom är den generell för en betydligt större population men 
den är framför allt flexibel. Om teorin ses som ett sätt att tänka om, eller 
att analysera, ett fenomen är det möjligt att ta hänsyn till det unika i varje 
situation och till förändringen. "Sättet att tänka" kan därmed nyanseras 
och utvecklas varför användningen av en teori enligt Glaser & Strauss 
(1967) innebär att teoriutveckling ständigt pågår även efter det att teorin 
presenterats. För att teorin skall vara överförbar i den senare bemärkel
sen är det nödvändigt att den teori som utvecklas resulterar i begrepp på 
en generell nivå. Genom att inkludera en mängd data och alltså genom
föra en djupstudie av ett antal enheter kan så många aspekter som möjligt 
täckas in av teorin. Begreppen måste ligga på en sådan allmängiltig nivå 
att alla kvalitativa fakta som samlats in om fenomenet täcks av begreppet. 

För att uppnå en god överförbarhet i detta arbete har fallbeskrivning
arna gjorts så detaljerade som möjligt men för läsbarheten av fallen har 
ändå min strävan varit att hålla nere sidantalet i fallbeskrivningarna utan 
att för den skull förlora i detaljrikedom. I den jämförande analysen har 
en stävan varit att "höja" analysen till en generell eller allmän begrepps
nivå. Därigenom är förhoppningen att läsaren skall kunna överföra ett 
sätt att tänka om eller att analysera konkurrensklimat till andra branscher 
än de som studerats i detta arbete. Efter att ha redogjort för mina ställ
ningstaganden och för genomförandet av studien övergår jag, i de kapitel 
som följer, till att presentera fallstudierna. 
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Noter kapitel 3 
1 Kjellén och Söderman (1980) påtalar denna begränsning hos teorier som beskriver objektiverbara sam
band. 
2 En dokumentation av Ålös installering av en FMS- robot genomfördes innan detta arbete påbörjades 
och finns rapporterat i SIND dokumentation av FMS-projektet. Även ett praktikfall för undervisningen i 
internationell marknadsföring utformades, Smartac Umeå 1987. Dessutom ingick frontlastarbranschen i 
en svenska delstudien inom ramen för Porters projekt "Competitivness of Nation" som finns 
avrapporterad i SIND 1988:1.1 samband med detta utvidgades studien av frontlastarbranschen till att även 
inkludera huvudkonkurrenten Trima. Därefter genomfördes ytterligare en studie av frontlastarbranschen 
och två nya delbranscher (vilka ej tagits med i detta arbete). Denna studie återfinns i Gränslös konkurrens, 
SIND PM 1988:7. 
3 Jfr Burgess diskussion om fördelarna med ett bedömningsurval. 
4 Delmar (1990). 
5 När jag säger mig ha använt samtal som datainsamlingsteknik måste emellertid vissa klargöranden 
göras. Samtal definieras av vissa författare i stort sett som ett samtal om "väder och vind", medan andra 
beskriver samtalet som konversationer där forskaren endast har satt upp ett antal övergripande teman för 
konversationen (jfr Burgess 1984). Det är samtal i den senare bemärkelsen som jag inledningsvis använde 
mig av. Jag har valt att använda begreppet samtal för att poängtera den mycket lösa struktureringsgrad 
som de inledande samtalen med aktörerna i företagen präglades av. 
6 L incoln & Guba (1985) och Burgess (1984) diskuterar fördelarna och nackdelarna med att använda 
dokument. En viktig nackdel är att möjligheten till interaktion mellan forskaren och datakällan inte finns. 
7 I ett företag skrev VD ett kungörande till de personer som skulle bli intervjuade att de kunde känna sig 
fullständigt fria att utelämna det material som efterfrågades. 
8 Jag lägger en något annorlunda innebörd i de olika typerna av frågor som använts vilket förklaras av att 
denna studie ej syftar till att förstå kulturer utan konkurrens och konkurrensklimat. 
9 På Ålö-maskiner intervjuades ytterligare fem personer men dessa intervjuer genomfördes i huvudsak 
med andra syften och dessa personer utgjordes av fackrepresentanter och förmän inom olika avdelningar. 

För en mer detaljerad genomgång av denna del av analysen se vidare i kapitel sju. 





4 
Frontlastarbranschen 

I detta kapitel skall utvecklingen inom frontlastarbranschen beskrivas. I 
Sverige finns det fyra företag som tillverkar frontlastare.1 De två största 
företagen Trima/B erg sjö verken och Alö-maskiner har båda en stark 
ställning internationellt. Vre ten och Lima Mekaniska tillverkar frontlas
tare i betydligt mindre omfattning främst för den svenska marknaden. 
Frontlastare är ett redskap som anfästes till jordbruks traktorer. Med hjälp 
av frontlastaren kan t ex bonden lasta grus, hantera gödsel etc. och däri
genom underlätta sitt arbete. Produkten är tekniskt sett relativt enkel. Den 
består av lastararmar som med hjälp av ett anfästningssystem fästes vid 
traktorn. Längst fram på lastaren sitter ett redskapsfäste. Med hjälp av 
detta kan man genom ett snabbkopplingssystem koppla olika redskap till 
lastaren. Som exempel på redskap kan balspjut och skopor nämnas. Red
skapen utökar frontlastarens användningsområde. Lastarna manövreras 
och kopplas med hjälp av hydraulik. 

Frontlastare tillverkas i olika modeller med olika lyftkraft, lyfthöjd, 
rörelseförmåga, samt olika arbetstider. Hydraulik utgör en strategisk 
viktig del av frontlastaren eftersom det är med hjälp av den som lyftkraf
ten och rörelseförmågan erhålls. Anfästningssystemet utgör en annan 
viktig del av produkten. För att produkten skall vara möjlig att sälja 
måste frontlastaren vara anfästningsbar till den traktor som kunden har. 
Det är därför viktigt att utveckla anfästningar till så många traktormär
ken och modeller som möjligt. I det följande skall viktiga aktörer i den 
industriella miljön beskrivas innan konkurrenterna och branschens ut
veckling behandlas. 

Aktörer i den industriella miljön 

Förutom konkurrenterna spelar två aktörsgrupper i den industriella mil
jön stor roll för företagens agerande. Jordbrukarna utgör den viktigaste 
kundkategorin och har därför haft stor betydelse för företagens verksam
het. Frontlastaren utgör ut komplement till traktorn, varför utvecklingen 
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på traktormarknaden är av betydelse för företagen i frontlastarbranshcen. 
Detta skall diskuteras i det följande. 

Jordbrukarna - den v iktigaste kundkategorin 

Jordbrukarna är den kundgrupp som främst påverkat utvecklingen i 
branschen. Utvecklingsnivån inom jordbruket och därmed efterfrågan på 
lastare, skiljer sig mellan olika länder. I ett land med låg mekaniserings
nivå efterfrågas enkla lastare medan länder som Sverige, USA, Kanada, 
Australien, Nya Zealand och Japan som har hög mekaniseringsnivå och 
ett rationaliserat jordbruk efterfrågar avancerade lastare. Den svenska 
statens regleringar har bidragit till att det svenska jordbruket utvecklats 
och blivit mer mekaniserat och rationellare än i många andra europeiska 
länder. 1947 togs det första jordbrukspolitiska beslutet i Sverige. Därige
nom blev Sverige det första västeuropeiska land som bedrev jordbruks
politik.2 Den svenska stödpolitiken för jordbruket har varit målinriktad. 
Stöd har endast getts till de företag som ansetts ha förutsättningar för att 
rationalisera. Höga krav har ställts på att företagen skall utvecklas enligt 
de politiska riktlinjerna. Under hela 1960-talet efterfrågades enkla lastare 
i Sverige och Norden. I slutet av 1960-talet rationaliserades och speciali
serades jordbruket, varför större traktorer började användas. Därigenom 
ökade efterfrågan på frontlastare. 

Länderna i Europa befinner sig på mycket skiftande utvecklingsnivå. 
En utveckling pågår emellertid mot ökad mekanisering och rationellare 
hantering. Inom EG har man enats om en gemensam jordbrukspolitik 
som bl a lett till en geografisk specialisering vad gäller verksamhetsin
riktning.3 Målsättningarna för den europeiska jordbrukspolitiken har 
emellertid varit konflikterande. Dels har större jordbruksenheter efter
strävats för att erhålla en effektivare drift, dels har ambitionen varit att 
små familjejordbrukare skall erhålla hög levnadsstandard och en gynnsam 
ekonomisk utveckling.4 Den senare målsättningen accentuerades i och 
med Spaniens och Portugals inträde i EG. Det svenska försprånget vad 
gäller rationalisering och mekanisering av jordbruket har fått konsekven
ser för utvecklingen av den svenska frontlastarbranschen. Kundkraven i 
Sverige har varit höga vilket lett till att avancerade lastare utvecklats, och 
att de svenska företagen erhöll ett försprång internationellt. I takt med att 
jordbruken rationaliseras i övriga Europa ökar även dessa kunders krav. 

Traktormarknaden och dess utveckling 

Lastare utgör ett komplement till traktorer varför även traktormarknaden 
och dess utveckling påverkar efterfrågan på frontlastare. Det finns ett 
stort antal traktormärken i världen och de tillverkas i flera modeller. 
Vissa traktortillverkare, t ex i USA och Kanada, har egna lastare, som de 
själva tillverkar eller köper från underleverantörer, och ser helst att de 
egna lastarna används för deras traktorer. Traktortillverkarna utgörs av 
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stora företag som t ex John Deere. I jämförelse med dessa är frontlastar-
tillverkarnas förhandlingsstyrka ofta låg. I Europa är bilden däremot en 
annan. Många återförsäljare säljer eller hanterar till följd av inbyten 
många olika traktormärken. De efterfrågar därför lastare som kan anpas
sas till alla traktorer för att med en produkt tillgodose alla kunders be
hov. En strategiskt viktig del av frontlastarföretagens verksamhet är där
för utvecklandet av anfästningssystem. För att snabbt erhålla den infor
mation som krävs för att utveckla anfästningssystem till nya traktormo
deller är goda kontakter med traktortillverkarna är av stor betydelse. 

En övergång har skett från små traktorer till större fyrhjulsdrivna 
traktorer. Konkurrensen är stor och traktorbranschen koncentreras. 
Skillnader i jordbrukets struktur och mekaniseringsgrad ger upphov till 
skillnader i frontlastartäthet (antal sålda lastare i förhållande till nya trak
torer). I Sverige uppgår frontlastartätheten till 40 procent, i Norge något 
mer, i Västtyskland till 25 procent, i Frankrike något mindre. I Finland 
är frontlastartätheten 15 procent och i England 25 procent. Kunskapen 
om frontlastartätheten och dess förändring samt kunskap om försälj
ningen av traktorer användas för att prognostisera efterfrågan. Efter att 
kort ha berört två aktörer i den industriella miljön, vilka bör hållas i 
åtanke när de enskilda företagens agerande diskuteras, skall konkurren
terna beskrivas. 

Konkurrenterna 

De internationella konkurrenterna 

Frontlastarmarknaden kan delas in i två segment, dels segmentet för små 
traktorer med upp till 40 hkr, dels segmentet för stora traktorer med 
över 40 hkr. I Norden är det i huvudsak de stora traktorerna som an
vänds medan det i Europa och Nordamerika både används små och stora 
traktorer. De svenska företagen har framför allt inriktat sig på produkter 
för traktorer med över 40 hkr, varför det främst är konkurrenterna inom 
detta segment som här behandlas. I tabellen på nästa sida presenteras nå
gra av de större konkurrenterna i Europa. 

Efterfrågan i Europa är till följd av skillnader i jordbrukets utveck
lingsnivå heterogen. Detta har gett upphov till stora skillnader mellan 
frontlastartillverkarna. Vissa nationellt verksamma företag och bysmeder 
i olika länder tillverkar enkla mekaniska lastare. De har lägre omkostna
der och mindre service- och försäljningsorganisationer än de svenska fö
retagen, och kan därför sälja lastarna billigare. Vid sidan om dessa före
tag finns ett tiotal större internationellt verksamma företag vilka främst 
tillverkar avancerade lastare. De svenska företagen har varit marknadsle
dande och ledande vad gäller produktkvalité. I takt med att jordbruket i 
Europa rationaliserats har större krav ställts på lastarnas tekniska och 
funktionella egenskaper. Detta har drivit forskningsverksamheten i de eu-
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ropeiska företagen framåt varför skillnaderna mellan de svenska och de 
större utländska tillverkarna minskat. 

Tabell 4:1 Frontlastartillverkare i Europa och deras marknader. 

TILLVERKARE FRONTLASTARMARKNADER 

Sv (Ålö) SV NO Fl DK SB TY FR IT IR NL CH 
Sv (Trima) SV NO Fl DK SB TY IR 
Sv (Vreten) sv NO SB 
Sv (Lima) sv 
Dk (Veto) sv DK SB CH 
Dk (Danchief) DK SB TY CH 
Fi (Vilske) Fl 
Fi (James) Fl 
Eng (Tanco) SB IR 
Eng (Grays) SB 
Eng (Bomford) SB 
V-ty (Stoll) SB TY NL CH 
V-ty (Schaeffer) TY 
V-ty (Frost) SB TY IR 
V-ty (B aas) SB TY IR NL 
Ostr (Hydrac) TY CH 
Fr (Mailleux) FR IT 
Fr (Faucheux) SB FR IT NL CH 
Fr (Agram) FR 
Fr (Audereau) FR 

Källa: Agrar-technik (1986) (egen bearbetning)5 

I Nordamerika är företagen, på samma sätt som de europeiska, endast 
verksamma på den egna kontinenten. Av tillverkarna i USA och Kanada 
är det ett fåtal företag som säljer till båda länderna och ingen som säljer i 
Europa. Företagen är stora i förhållande till de europeiska, vilket kan 
förklaras av att jordbruket i Amerika bedrivs på ett delvis annorlunda 
sätt. Arealerna är större och därför också de maskiner som används i 
jordbruket. Den tekniska kvalitén och utrustning av typ hydraulisk red
skapsmanövrering efterfrågas ej i samma utsträckning som i Europa. 

De japanska konkurrenterna tillverkar främst lastare till små traktorer 
för intensivjordbruk, vilket närmast kan liknas vid småskaliga trädgårds
jordbruk. På den japanska ön Hokkaido kan jordbruket emellertid liknas 
vid det västerländska och svenska jordbruket. Inom detta område efter
frågas större lastare och det är främst dit som de svenska företagen har 
möjlighet att sälja sina produkter. Det finns ett antal japanska företag som 
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tillverkar och säljer större lastare på den inhemska marknaden men deras 
satsningar på produktutveckling har varit begränsad, varför de svenska 
produkterna ligger på en högre tekniknivå. 

De svenska konkurrenterna 

Bland de svenska konkurrenterna dominerar Alö-maskiner och Trima/-
Bergsjöverken.6 De hade 1990 tillsammans omkring 90 procent av den 
svenska marknaden. Vreten, det tredje största svenska företaget, säljer 
sina produkter i södra Sverige och i Norge, där Trima av tradition har 
starka fästen. Lima är det minsta av de fyra svenska företagen och säljer 
och tillverkar sina produkter regionalt. Alö är ett familjeföretag som 
grundades 1950. Även Lima är ett familjeföretag. Det startade sin till
verkning 1988 och är därigenom relativt nytt i branschen. Trima/Bergs-
jöverken och Vreten har över tiden haft skiftande ägarbilder. Bergsjö och 
Trima startade som separata bolag. Investmentbolaget Karolin Invest 
köpte sedermera båda företagen. Efter en tid såldes Trima till Bergsjö
verken. Båda ägs idag av investmentbolaget. Vreten AB köpte 1975 
Källve, som sedan 1950 tillverkat frontlastare. När utvecklingen av Vre-
tens frontlastartillverkning beskrivs används alltså både namnet Källve 
och Vreten. 

Ålö omsatte 1990/91 omkring 155 miljoner varav 75 procent utgjord
es av export. Trima omsatte samma år omkring 185 miljoner varav 65 
procent utgjorts av export. I de 185 miljonerna ingick även agentförsälj
ning för övriga jordbruksmaskiner och försäljning av hitchkrokar. Den 
del av Vre tens omsättning som avser produktgruppen frontlastare upp
gick under samma år till 16 miljoner. Alö hade 247 anställda och Trima 
hade 217 anställda. Att Trima hade ett mindre antal anställda förklaras av 
att de i större utsträckning arbetar med underleverantörer. 

Vissa skillnader och likheter mellan aktörerna kan påtalas. Både Trima 
och Vreten köper, till skillnad från Alö, färdiga produkter för vidare 
försäljning. Trima köper stora delar av sitt redskapssortiment från andra 
leverantörer. De köper även cylindrar, ventiler och andra komponenter 
till frontlastarna. Att köpa insats varor istället för att själva tillverka dem 
har både haft positiva och negativa effekter för företaget. Konkurrenter 
kan förhindras från möjligheten att utnyttja den unika kompetens som le
verantören tillhandahåller. Företaget erhåller en ökad flexibilitet och kan 
därigenom bättre hantera lågkonjunkturer. Beroendet av leverantörer kan 
emellertid även ge upphov till nackdelar t ex i form av leveransproblem. 
Alö har valt att inordna i stort sett all tillverkning inom organisationens 
egen hierarki. Detta ses som ett sätt att höja kvalitén. Genom att själva 
sköta tillverkningen kan de krav som ställs på detaljernas kvalité uppfyl
las. Alö har under perioder med underkapacitet utnyttjat underleverantö
rer, men de kostnader som varit förknippade med detta upplevs som 
stora. Ökad känslighet för konjunktur iella svängningar och för variatio
ner i efterfrågan följer emellertid av den valda strategin. 
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De åtgärder som vidtagits på resursomvandlingssidan är dels utbygg
nad och modernisering av tillverkningslokaler, dels automatisering av 
tillverkning med hjälp av robotar och hanteringssystem av olika slag. 
Detta gäller främst Ålö och Trima. Ålö har i många avseenden hunnit 
längre i denna utveckling. De har exempelvis fler robotstationer. Förkla
ringar till detta är bl a att de specialiserat sig på frontlastare som är en 
relativt billig produkt, och att de länge sålt sina produkter till priskänsliga 
marknader vilket kräver att kostnaderna hålls nere. Trima har kombine
rat stordrift och smådrift genom att separera tillverkningen av anfäst-
ningssystem från lastartillverkningen. Eftersom anfästningssystemen är 
många och svårigheten att förutsäga efterfrågan är stor vill man på detta 
sätt skapa flexibilitet i tillverkningen. 

Branschens utveckling över tiden 

Utvecklingen inom branschen illustreras i figuren nedan. Utvecklingen 
kan beskrivas som fyra delvis separata perioder. Den första perioden var 
när branschen utkristalliserades. Den andra hade två parallella utveck
lingsförlopp. Den tredje perioden var när konkurrenterna närmade sig 
varandra, och den sista perioden när konkurrensspelen integrerades. 

Trima växer och blir 
lika stor som Ålö 

Ålö intesifierar 
sina satsning
ar nationellt 

Branschen koncentreras 
Trima interna
tionaliseras Ålö internationaliseras 
Trima interna
tionaliseras 

Branschen 
utkristalliseras 

Två separata Konk. närmar Konkurrensspel-
utv. förlopp sig varandra en integreras ^ 

1950-talet 1960-talet 1970-talet 1980-talet 

Figur 4.1 Frontlastarbranschens utveckling över tiden 

Branschen utkristalliseras 

Karl-Ragnar Åström konstruerade den första svenska frontlastaren 1947. 
Han var bonde och såg behovet av och möjligheten att underlätta arbetet 
vid gården med hjälp av frontlastare. De första åren levererades lastarna 
främst till entreprenörer och förvaltningar eftersom jordbrukets mekani
sering var i sin linda. Redan två år efter det att Ålö bildats började 
Källve, en bysmedja i Kvänum, Småland att tillverka frontlastare. Under 
hela 1950-talet etablerades nya tillverkare, som exempel kan Tranås AB, 
Ilsbo och Nyka i södra Sverige samt Modigs verkstäder i norra Sverige 
nämnas. Grundaren av Modigs verkstäder var tidigare delägare i Ålö men 
valde att utveckla andra delar av den ursprungliga verksamheten och de 
två kompanjonerna gick därför skilda vägar. Efter något år startade 
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emellertid även Modig tillverkning av frontlastare och de tidigare kom
panjonerna blev därmed konkurrenter. 

1956 påbörjade Bergsjöverken, i samarbete med Ilsbo-Industrier, till
verkning av frontlastare och de lade ned tillverkningen av skördetröskor. 
Ilsbo-Industrier tillverkade hydrauliken och Bergsjöverken stålkonstruk
tionen. Lastarna köptes av Hellsäters bil som skötte försäljningen. Bergs
jö verken kom därigenom att sälja sina produkter via den privata återför-
sälj armarknaden. 1963 startade ännu ett företag i Hudiksvallstrakten, 
Trima, tillverkning av frontlastare och blev därigenom konkurrenter till 
Bergsjöverken. Branschen var fragmenterad. De flesta företagen tillverk
ade endast delar till frontlastaren som sedan såldes vidare. Uppgifterna 
om antalet tillverkare skiljer sig åt men ligger mellan 17 och 21 stycken. 

I mitten på femtiotalet, hade jordbrukets mekanisering påbörjats. Från 
att tidigare främst ha sålt produkterna till industrin blev jordbrukarna 
den huvudsakliga kundkategorin. Alö slöt ett exklusivt avtal med Svenska 
lantmännens riksförbund (SLR) som åtog sig att representera Alö. De be
arbetade även själva den svenska marknaden men då främst i norra Sve
rige. Försäljningen via SLR gick bra och Alö blev marknadsledande i 
Sverige. De övriga svenska tillverkarna sålde främst sina produkter re
gionalt i södra och mellersta Sverige. De sålde uteslutande sina produkter 
via den privata återförsälj armarknaden. 

För att möta de krav som jordbrukarna ställde på produkten utveck
lade Alö en ny lastargeneration, Quicke. Dessa lastare hade ett snabb
kopplingssystem som gjorde att jordbrukaren snabbt kunde koppla av och 
på lastare och redskap. Trots att Ålö patenterade systemet tog det endast 
något år innan andra tillverkare erbjöd snabbkopplade lastare, vilket man 
på Alö förklarar med att frontlastaren är en relativt enkel konstruktion. 
På Alö ansåg man sig vara ledande på produktutvecklingsområdet och för 
att bemöta konkurrenterna ansågs det vara nödvändigt att fortsätta ut
vecklingen och förbättringen av produkten. 1964 förbättrades lastaren 
och Hydro-Quicke, en snabbkopplad lastare med hydraulisk redskaps
manövrering, lanserades. Även denna lastare imiterades efter ett antal år. 

Två separata utvecklingsprocesser 

Den andra perioden i branschens historia kom att utgöras av två delvis 
olika utvecklingsförlopp. Alö internationaliserade sin verksamhet samti
digt som branschen koncentrerades och antalet konkurrenter nationellt 
reducerades. 

Ålö startade sin verksamhet i den norra delen av Sverige. I mitten av 
1960-talet betjänade de via SLR omkring 35 procent av den svenska 
marknaden medan ett tjugotal mindre, regionalt verksamma, tillverkare 
delade den övriga marknaden. Alö hade en dominerande ställning och 
levde "sitt eget liv" vid sidan om de övriga konkurrenterna. De stod inför 
valet att antingen fortsätta sin expansion på hemmamarknaden eller att 
expandera utanför landets gränser. Ålös försäljning i Sverige sågs som 
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tillfredsställande. Företaget bearbetade främst den svenska marknaden via 
SLR. Eftersom SLR hade en fast kundkrets såg Ålö inte sin ställning som 
hotad. En nationell expansion skulle ha inneburit att företaget tvingats 
konkurrera aktivt med de övriga frontlastartillverkarna på den svenska 
marknaden. Detta skulle kräva att den privata återförsäljarmarknaden be
arbetades, vilket försvårades av avtalet med lantmännen. 

Alö hade vid ett antal tillfällen sålt sina produkter utomlands med goda 
erfarenheter. Ägaren av företaget hade också en önskan att expandera ut
omlands. Hans vision var att "hans" lastare skulle finnas i England och i 
Europa, vilket många på Alö lyfter fram som en av förklaringarna till att 
företaget idag har en omfattande exportverksamhet. En av avdelningsche
ferna menade att grundaren, som sedan en tid fungerade som arbetande 
styrelseordförande, fortfarande hade samma entusiasm för en fortsatt in
ternationell expansion och samma tilltro till företagets möjligheter och 
förmåga att expandera. Av ovan nämnda skäl valde man att internationali
sera verksamheten. 

Ålö lämnade, som en följd av valet att internationalisera verksamheten, 
mer eller mindre den nationella marknaden för att delta i konkurrensen 
på ett antal utländska marknader. Även Bergsjöverken sökte sig utanför 
landets gränser genom att ingå i ett samarbete med Massey Fergusen 
(MF). Genom dem levererades under 1960-talet ett mindre antal lastare 
till Norge. Denna satsning förblev dock begränsad. Detta förklaras av den 
VD som i mitten av 1980-talet fanns i företaget med att de som var verk
samma i företaget under 1960-talet hade ett begränsat intresse för utländ
ska marknader och endast såg dem som sekundära för verksamheten. 

Målet för Ålös internationella satsning var att bli marknadsledande på 
frontlastare, samt att bygga upp en stark exportorganisation, dels genom 
att skapa bra och långvariga relationer med importörer i olika länder, 
dels genom att utveckla företaget internt. Eftersom företaget var litet 
tvingades en stor andel av de anställda att delta i uppbyggnaden av expor
torganisationen och kontaktnäten i Europa. Under den senare delen av 
1960-talet lyckades Ålö till följd av sitt engagemang i Europa erhålla 
återförsäljare i Irland, Tyskland, England, Belgien, Österrike, Spanien, 
Frankrike, Schweiz, Kanada samt i de nordiska länderna.7 Återförsäljarna 
i Spanien och Kanada avvecklades emellertid 1970. Samma år fick Ålö 
kontakt med en återförsäljare i Japan, vilket upplevdes som ett stort steg. 

Ålös satsningar utomlands lyckades över all förväntan. Redan 1967 var 
exporten kvantitetsmässigt (i antal lastare) lika stor som försäljningen på 
den svenska marknaden. Allt sedan dess har exporten utgjort en allt större 
del av Ålös verksamhet. Expansionen krävde mer produktionsutrymme. 
Den första industrihallen byggdes 1968 och fick ersätta den produktions
anläggning som byggts i anslutning till den gamla smedjan där företagets 
historia började. Ålö fortsatte sin expansion på den internationella mark
naden under hela 1970-talet. Expansionen under 1970-talet gjorde det 
åter aktuellt att utvidga tillverkningslokalerna och 1977 stod den andra 
industrilokalen färdig. 
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Ålö mötte helt andra krav utomlands. De konkurrerade med nationella 
konkurrenter i olika länder som inte hade de merkostnader som följer 
med exportaffärer. De tvingades därför att kostnadsrationalisera och de 
började även tillverka enklare produkter. Produktutveckling och produk
tanpassning krävdes också för att möta kundernas krav i olika länder. 
1968 konstruerades t ex förlängbara lastararmar, för den franska mark
naden. Ålö utvecklade även en stor kunskapsbank vad gäller anfästnings-
system till olika traktorer och lastarmodeller för att anpassa sig till euro
peiska förhållanden. 

Ålö ägnade sig främst åt exportmarknaden men 1967 köpte de Modigs 
verkstäder. Modigs var det enda nyetablerade företaget i Norra Sverige. 
Genom köpet kunde Ålö förutom att sälja Quicke via SLR även sälja en 
del lastare via den övriga maskinhandeln under namnet Modig. Denna 
satsning var emellertid marginell vilket ansågs bero på att företagets in
ternationalisering tog mycket resurser i anspråk, både i tid och kapital. 

Parallellt med att Ålö expanderade på den internationella marknaden 
koncentrerades den svenska branschen genom uppköp och nedläggningar 
under 1970-talet. Det fanns, vilket redan nämnts, omkring 20 tillverkare i 
södra och mellersta Sverige under 1960-talet. Under 1970-talet reducera
des antalet företag genom fusioner, uppköp och nedläggningar. 1969 
köpte Karolin Invest i Skellefteå Trima och tillverkningen av lastare lades 
ned. 1970 köpte Karolin Invest även Bergsjöverken. Trima fungerade 
därefter som försäljningsorganisation för de lastare som tillverkades på 
Bergsjö. 

Bergsjöverken valde till skillnad från Ålö att intensifiera sina sats
ningar på hemmamarknaden. Tranåslastaren köptes upp i slutet av 1970-
talet och andra företag lades ned. Medan Ålö byggde upp den utländska 
marknadsorganisationen utvecklade Bergsjö verken den svenska återför-
säljarorganisationen. De byggde upp en egen serviceorganisation för att 
bearbeta den privata återförsäljarmarknaden. Förutom att öka sin försälj
ning till jordbrukare växte de även på segmentet för industrilastare. 
Bergsjöverken koncentrerade sig på de krav på styrka och kvalité som 
den svenska marknaden med hårda klimatförhållanden ställde, och ut
vecklade produkter för dessa förhållanden. 

Karolin Invest hade sedan köpet av Bergsjö verken och Trima sett en 
internationell expansion som målet för företagen. Under första delen av 
1970-talet utökade Trima sitt engagemang i Norge. De påbörjade även 
export till Finland. Bergsjöverkens lastare såldes under namnet Trima i 
Sverige, Norge och Finland. MF sålde samma lastare i Sverige och Norge 
men då med namnet Bergsjö, vilket de hade ensamrätt till. På Källve ut
gjorde däremot frontlastare en liten del av företagets verksamhet och inga 
uppköp eller fusioner genomfördes i syfte att öka marknadsandelar inom 
lastarområdet. Källve började tillverka vägsladdar och så småningom 
även stengrepar och snöplogar. Tre ben för verksamheten, vägsladdar, 
lastare och snöplogar byggdes successivt upp under perioden. 
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Trots att branschen koncentrerades beskrivs ej konkurrensen under 
perioden som intensiv. Genom att företagen tidigare specialiserat sig på 
att tillverka delar av frontlastaren sågs sammanslagningarna och uppkö
pen som naturliga. De företag som lades ned beskrivs som lokalt eller 
regionalt verksamma aktörer, vilka ej lyckades etablera en stark position 
på marknaden. Nedläggningarna kom därför ej som en följd av en inten
siv konkurrens mellan de svenska konkurrenterna utan beskrivs snarare 
som en självsanerande process i branschen. 

De två konkurrenterna närmar sig varandra 

Konkurrensen i Sverige förändrades alltså under 1970-talet. Branschen 
koncentrerades och Trima intog en allt starkare ställning på den svenska 
marknaden. Alös dominerande ställning var inte längre självklar och man 
kunde inte bortse från den nationella konkurrensen. Under 1970-talets 
sista år och 1980-talets första år, blev företagen medvetna om vad detta 
innebar och närmade sig varandra mentalt. För Trima hade koncen
trationsperioden inneburit organisatoriska förändringar och deras enga
gemang hade fokuserats på uppbyggnaden av det egna företaget och 
marknadsorganisationen i Sverige och Norge. Trots Karolin Invests am
bitioner att internationalisera företagets verksamhet var exportandelen 
under hela 1970-talet blygsam, vilket av några förklaras med att ambitio
nerna kom från ägarna, Karolin Invest och inte från det egna företaget. 
Uppköpen och fusionerna innebar vidare att organisationen blev hetero
gen vilket försvårade en kraftansträngning på internationella marknader. 

I slutet av 1970-talet aktualiserades nödvändigheten av att även expan
dera internationellt. Trima hade expanderat på den privata återförsäljar-
marknaden och därigenom vuxit och blivit jämbördiga med Alö. I stället 
för att konkurrera med Alö om SLR: s kunder utvecklades planer på en 
intesifierad satsning internationellt. 1978 introducerades därför Trimalas
taren i England. 

Källve var det enda företag som lyckades skapa sig en position på den 
svenska marknaden vid sidan av Alö och Trima. Källve sålde främst sina 
produkter i den egna regionen och differentierade verksamheten. De 
förblev därigenom relativt små på lastarmarknaden, men behöll omkring 
tio procent av den svenska marknaden. De påbörjade i liten skala sin ex
port till Norge och England. 1979 köptes Källve av Nordströms som till
verkade produkter för tung materialhantering i gruvor. Källve kom där
för att arbeta inom ytterligare ett affärsområde, bandtransportörer och 
kom att allt mer inrikta sig mot industriella kunder. 

Under det att Alö expanderade internationellt tappade de marknadsan
delar på den nationella marknaden. Köpmönstret förändrades och en allt 
större andel av jordbrukarna köpte lastare från den privata återförsälj ar-
marknaden. I och med att SLRs marknadsandelar sjönk, sjönk även Alös 
andel av marknaden. Trima blev därigenom marknadsledande i Sverige. 
Trima närmade sig Ålö alltmer och de båda företagen blev jämstarka 
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även om deras agerande fortfarande var separerat. Ålö vidtog inga åtgär
der för att försvara sin ledande ställning nationellt. Den intensiva inter
nationaliseringsprocess som de genomgått under perioden förklarar detta. 
Det blev därför möjligt för Trima att, om än marginellt, överta den do
minerande ställningen under 1970-talets slut. Trima utvecklade, från att 
ha varit ett bland många små företag, en dominerande ställning på hem
mamarknaden och en stor teknisk kompetens. 

De hårda krav som svenska bönder ställde på produkterna uppmärk
sammades inte tillräckligt snabbt av Ålö. På Ålö menar några att Ålö-
lastaren fortfarande framstod som universallastaren för lantbrukets be
hov, men att Trima-lastaren bättre syntes uppfylla kraven från kommuner 
och entreprenörer. Marknaden hade genomgått en utveckling från små 
svaga traktorer till stora fyrhjulsdrivna traktorer, varför Alös image 
bland jordbrukarna, som en lastare för lättare arbeten, sågs som oroväck
ande. Ett exempel på att Trimas ställning förstärkts var att Trimas och 
inte Ålö:s redskapsfäste blev accepterad som svensk standard. Ålös pas
siva förhållningssätt på den svenska marknaden var möjlig när marknaden 
var fragmenterad och uppdelad på ett större antal tillverkare. När Trima 
växte och dessutom påbörjade sin internationalisering blev konkurrensen 
mer påtaglig. Detta var den rådande situation en bit in på 1980-talet. 
Medvetenheten om den förändring som inneburit att Ålös roll som domi
nerande aktör försvagats och delvis helt reducerats ökade under 1970-ta-
lets sista år. Detta förklarar den integrering av konkurrens spelen som på
gått under den resterande delen av 1980-talet. 

Konkurrens spelen integreras 

Under 1980-talet hårdnade konkurrensen och konkurrensspelen integre
rades. De två dominerande företagen Ålö och Trima konkurrerade aktivt 
både nationellt och internationellt. Däremot såg Källve främst Trima som 
sin konkurrent och omvänt var det främst Trima som agerade relativt 
Källve. Konkurrensen hårdnade i den bemärkelsen att företagen i större 
omfattning agerade relativt varandra. 

Agerandet under 1980-talet 

Produktutveckling - en kapplöpning? 

Produktutvecklingen och introduktionen av nya lastargenerationer ses 
som mycket central för företagens möjligheter att överleva, dvs för att 
bibehålla och utveckla sin position på marknaden. I figuren nedan be
skrivs utvecklingsarbetet under 1980-talet. 



74. Frontlastarbranschen 

co »- > c co 
CD Sc ^ . 
F O) 7= CO rrt S ^ 2 i3 co > CO Ç2 
I il ! 1 -8 I 5 1 
^ I S î I I 2 g 2 g- «e w ;§ <S 

> S si S I  £•«  o  
:c0 ^ :c0 d =C0 o "c i2 r Q> ^ c< ^ |_ ^ £ |__ °C °< |- > 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1—• År 
1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

Figur 4.2 Produktutvecklingen under 1980-talet 

Företagens produktutveckling kan delas in i tre delar, utveckling av las
tare, redskap samt av anfästningssystem. Företagens uppfattning om detta 
skiljer sig åt i vissa avseenden, vilket diskuteras nedan. 

Utvecklingen av nya lastare 

Källve lanserade en ny lastarserie 1982. Källve tillverkade transportband 
och lastare. Transportbanden hade kommit att utgöra en allt större del av 
deras verksamhet. När transportörsbranschen i början av 1980-talet gick 
ned fick Källve lönsamhetsproblem. För att lösa dessa valde de att återi
gen inrikta sig på frontlastare och utvecklade därför ett nytt lastarpro-
gram. Därigenom fick de en enhetlig linje i sitt sortiment med både små 
och stora lastare som byggde på samma koncept. Trots att frontlastartill-
verkningen ökade med drygt hundra procent på några år kvarstod emel
lertid lönsamhetsproblemen. 

Den förändrade marknadssituationen anges som den huvudsakliga or
saken till deras produktutveckling. Trots detta jämförs lastarserien med 
Trimas. Eftersom Trima var störst nationellt och arbetade på samma 
marknadssegment som Källve ansågs det intressant att jämföra sig med 
dem. Däremot relaterade inte Källve sitt agerande till Ålö. På Källve såg 
de det som en fördel relativt Trima att Källve på ett tidigt stadium ut
vecklat ett enhetligt koncept. Trimas koncept anågs vara sämre eftersom 
de hade en smalare lastare vilket gav upphov till problem vid användandet 
av en del redskap. Dessa problem ansågs ha uppkommit som en följd av 
att Trima byggde ut sitt produktprogram stegvis och därmed både hade 
nya och gamla lastare, med olika anfästningssystem, i sitt sortiment. Det 
dröjde enligt Källve ända fram till 1986 innan Trima löste detta problem. 

Nästa steg i utvecklingen av frontlastarna togs 1983 när Ålö lanserade 
sitt nya program. Den nya lastargenerationen var anpassad både till två-
och fyrhjulsdrivna traktorer. Lanseringen kom i samband med att ut
byggnaden av svetslokalerna var färdiga. Investeringarna i nya svetsma-
skiner gjorde tillverkningen av den nya serien rationell och höjde kvalitén 
på lastarna. Ålö nämner inte Källves nya serie när de beskriver sitt ut
vecklingsarbete. Utvecklingen av lastarprogrammet kopplas däremot av 
många till den image som Ålös produkter hade på den svenska marknaden 
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och den något styvmoderliga behandling som den svenska marknaden un
der en längre period fått. Den nya serien bidrog till att företaget förbätt
rade sin position på den skandinaviska marknaden. 

För att förändra kundernas bild av Alö-lastaren genomfördes bl a en 
annonskampanj där man med hjälp av den nya lastaren lyfte en traktor 
med den gamla lastaren påkopplad och talade om att Ålö borgade för 
styrka. När det gäller produktutvecklingen 1983 sågs konkurrensen med 
Trima och den förändrade konkurrenssituationen på den svenska markna
den som viktiga orsaker. Under slutet av 1960- och 1970-talet utgjorde 
däremot de krav som den utländska marknaden ställde, den huvudsakliga 
drivkraften för utvecklingsarbetet. 

1983 köpte Bergsjöverken Trima från Karolin Invest och bildade bola
get Bergsjöverken/Trima AB.8 Stora delar av året ägnades åt att sam
ordna organisationerna och arbetsrutinerna. Huvudkontoret och tillverk
ningen förlades till Bergsjö, en ort några kilometer utanför Hudiksvall, 
medan marknadsavdelningen förlades till centralorten Hudiksvall. Dis
triktskontor för Sverigemarknaden fanns i Enköping, Karlstad och Staf
fanstorp. Denna omorganisation tog mycket tid och kraft i anspråk, var
för några menar att Trima ej hade möjlighet att bemöta Alös agerande. 
Samma år utvecklade Källve ytterligare en produkt, griplastare och fick 
därigenom ytterligare en verksamhetsgren. Strategin att differentiera 
verksamheten istället för att specialisera sig, framstod därigenom ännu 
klarare. Motiven till denna strategi var kopplade till den inriktning som 
företaget hade mot den lokala marknaden och industriella köpare, samt 
mot entreprenadmarknaden. 

I mitten av 1980-talet var företagens produkter relativt lika varandra. 
Argumenten för produktutvecklingen utgick från marknaden och behovet 
att särskilja sig ifrån konkurrenterna genom att utveckla tekniska detaljer 
och motiverades inte primärt av kundbehoven. 1984 förbättrade Trima 
frontlastaren. Tidigare importerade Trima hydraulikdetaljer till låga pri
ser. 1984 började de köpa ventiler från sitt systerbolag Nordwins hydrau-
likdivision, Nordhydraulik. Nordhydraulik hade länge försökt att ut
veckla ventiler för lastarnas behov, men först 1984 ansåg man på Trima 
att fördelarna av ett leverantörsbyte var tillräckligt stora. Det främsta ar
gumentet för införandet av nya hydraulikventiler var konkurrensmässigt. 
En av cheferna på Trima menar att de hydraulikdetaljer som köptes från 
Nordwin i sig blev dyrare men att de gick bra att använda i marknadsfö
ringen som en konkurrensfördel och ett argument för att Trimas lastare 
hade högre kvalité än konkurrenternas. 

Källve kom aldrig tillrätta med de lönsamhetsproblem som uppstod i 
början av 1980-talet, varför ägarna beslöt att sälja företaget. Kontakter 
togs både med Ålö och Trima men de var ej intresserade. Vreten köpte 
slutligen Källve 1985, men då endast maskiner, lager och goodwill. De 
övertog inte lokaler och personalansvar. Vreten hade under 1984 byggt ut 
sina lokaler och det var därför möjligt att ta upp tillverkningen av front
lastare och griplastare i dessa lokaler. Av Källves personal var det endast 
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några tjänstemän på marknadssidan som kom att ingå i Vreten. Omställ
ningsproblemen som följde av köpet ledde till att Vreten fick allvarliga 
leveransproblem. Försäljningen av frontlastare kom därför att minska till 
en tredjedel och försäljningen av griplastare till en sjättedel. 

För produktutvecklingen innebar köpet att företaget blev ännu mer in
dustri- och entreprenadinriktat. Vreten tillverkade snöskopor och redskap 
som kombinerades med lastarna så att kunden samtidigt kunde använda 
flera produkter. Även Trima utvecklade, om än i mindre omfattning, lik
nande kombinationslösningar. Till skillnad från Vreten hade de inga egna 
snöplogar vilket enligt Vretens VD utgjorde en nackdel för Trima. Vre-
tens VD menar att Trima såg Vreten som ett hot och att de bevakade och 
motarbetade dem. Vretens agerande möttes direkt av motåtgärder och 
dessa var många gånger starkare än nödvändigt. Han menar vidare att Ålö 
ej på samma sätt agerade relativt Vreten vilket förklaras av deras speciali
sering på frontlastare för jordbruk. 

1986 lanserade Trima ett helt nytt produktsortiment. Detta sortiment 
bestod av fyra basmodeller. Bassortimentet kunde varieras genom att för
länga respektive förkorta lastararmarna, genom att förse dem med tre 
eller fyra cylindrar etc. Detta för att möta de krav som brukningsmetoder 
i andra länder ställde på produkten. Det är främst två motiv som anges 
för utvecklingen av den nya lastarserien. För det första ville man uppnå 
fördelar i förhållande till konkurrenterna. Trima ser sig i stor utsträck
ning som ledande vad gäller produktutveckling, vilket anses viktigt ur 
konkurrenssynpunkt. Detta framgår av citaten nedan: 

"Jag skulle vilja påstå att det är vi och Ålö som driver produktutveckling
en ska jag vara ärlig så vet jag inte av något område där konkurrenterna 
ligger före oss utan frågan är väl hur långt efter oss dom ligger. Om dom 
kommer närmare måste man springa ifrån dom. Men jag vill nog påstå att alla 
konkurrenter inklusive Ålö tar efter det vi gör." (Produktchefen) 
"Ja man vill ju vara ledande, och det är just på produktutveckling som det är 
avgörande. (Ekonomichefen vid intervju 1989) 
"I och med att det är en mogen produkt på nästan alla marknader är det viktigt 
att utveckla något med jämna mellanrum så att man kan peka på att här skiljer 
vi oss från konkurrenterna" (VD:n vid intervju 1989) 

För det andra ställde den utländska marknaden andra krav vilket accentu
erades när Trima köpte Baas, en tysk frontlastartillverkare. I Tyskland 
krävdes t ex längre lyfthöjder. Vid utvecklingen av det nya lastarpro-
grammet togs hänsyn till skillnader mellan kundkraven i olika länder. 
Den serie som Trima lanserade använde därför i större utsträckning me
kanisk parallellföring. Från Vretens sida ses inte detta som något speciellt 
eftersom de använt mekanisk parallellföring sedan 1950-talet. En annan 
nyhet i Trimas serie var att lastarna var urkopplingsbara. Vretens VD an
ser emellertid att detta främst är "en jippogrej, det har alltså en väldigt 
liten teknisk användningsmässig betydelse." 

1988 lanserade Trima två nya små lastare, i samarbete med den tyska 
och engelska enheten, i syfte att utvidga sortimentet neråt mot mindre 
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traktorer. Volymen på dessa lastare var inte stor men i kontakterna med 
andra ländermarknader upplevdes lanseringen som nödvändig för att 
möta kundenso behov och för att klara konkurrensen på de utländska 
marknaderna. Alö köpte samma år KMW i Kanada vilket innebar att även 
deras sortiment utvidgades till att inbegripa små lastare. Alö planerade att 
i framtiden exportera små lastare till Europa från Kanada. På Trima an
såg man inte att Alös köp av KMW påverkade deras beslut att utveckla 
små lastare. På Alö tror många emellertid att det haft en viss effekt även 
om kundbehovet i Europa var det största motivet för utvecklingen. 

1988 lanserade Alö en ny lastarserie som bestod av fem basmodeller 
och ett antal variationer på dessa. Alö övergick i och med den nya serien 
till mekanisk parallellföring på samtliga modeller. Arbetsvinklarna dvs 
tipp- och uppbrytningsvinklarna förbättrades. En del funktioner och ut
rustning, som tidigare varit möjlig att köpa som specialutrustning, ingick 
även som standard på lastarna. När det gäller utvecklingen av denna serie 
gjordes jämförelser med konkurrenter och lastarseriens förtjänster rela
tivt konkurrenterna påtalades. Kunderna och deras behov utgjorde en an
nan källa och drivkraft till utvecklingsarbetet. På Alö poängterar emel
lertid många att planerna för verksamheten utgör grunden för all pro
duktutveckling. VDn uttrycker det på följande sätt, "Vi måste leva vårt 
eget liv...vi måste ha en egen filosofi när vi utvecklar". Sedan 1980 har 
femårsplaner utvecklats för verksamheten. I dessa planer definieras beho
vet av större förändringar i produktsortimentet. Nya serier bör enligt 
VDn ha en livslängd på fem år eftersom utvecklingskostnaderna är höga. 

Även om planerna och kundens behov utgör en viktig drivkraft för ut
vecklingen spelar konkurrenterna en viktig roll. På Alö är man överens 
om att Trima tidigare varit ledande vad gäller den tekniska utvecklingen, 
vilket förklaras med att Trima specialiserat sig på den skandinaviska 
marknaden som krävt mer avancerade tekniska lösningar. Många anser att 
Alö dragit nytta av Trimas tekniska ledarskap. Genom att notera hur den 
svenska marknaden reagerat på Trimas produkter har Alö hämtat idéer 
och fått kunskap om vad som efterfrågas. Detta har utnyttjats i p roduktut
vecklingen. Utvecklingsarbetet beskrivs av många på Alö som en kapp
löpning mellan de svenska företagen. Den som lanserar en ny serie över
tar det tekniska ledarskapet. I och med att det nya produktprogrammet 
lanserades 1983 ansåg några på Alö att de var ikapp Trima som återtog 
ledarskapet 1986. De effekter som några på Alö såg av att Trima lanse
rade ett nytt program 1986 var att Alös marknadsandelar t ex på den 
engelska marknaden sjönk, vilket ökade behovet av att själva lansera ett 
nytt program. Många menar att Ålö återintagit ledarskapet i och med den 
serie som lanserades 1988. Citaten illustrerar dessa uppfattningarna: 

"Trima tar marknadsandelar av oss när de lanserar en ny serie. Då blir det ju 
mer bråttom för oss att utveckla en ny serie. De känner förmodligen lika dant 
nu när vi lanserat en ny serie" (citat intervju med prod. utv. chefen) 
"Trima och vi har växlat som ledare på utvecklingssidan. Det finns år när vi 
har varit efter Trima, men just nu ligger vi före dem. Det är klart att dom stu-
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derar oss väldigt noga och jag förmodar att de planerar att komma ifatt oss 
och då får vi väl se vad dom hittar på." (citat intervju med exportchefen) 

På Trima menar många att Ålö delvis imiterat deras lastare. Exportche
fen är den ende som påtalar att Ålös serie hade en del fördelar som inte 
fanns på Trimas lastare. Däremot ses många av de nya produktattributen 
som finesser utan egentligt värde för kunden. På Trima är man överens 
om att Alo genom sin nya benämning av lastarna kopierat Trimas benäm
ning. En viss irritation över detta kan skönjas. Även en tysk konkurrent, 
Stoll, har enligt några personer på Trima, imiterat deras serie. S tolls nya 
produkt har mekanisk parallellföring och andra produktattribut som finns 
på Trimas lastarserie. VD:n på Trima anser att det stora flertalet konkur
renter på ett eller annat sätt inspirerats i sin produktutveckling av Trima. 

1989 etablerade den danske tillverkaren Veto på den svenska markna
den, vilket både påverkade Ålö och Trima. På produktutvecklingsområdet 
är det främst Ålö som talar om att Veto accentuerar behovet av att ut
veckla de små lastarna, vilket framgår av att produktutvecklingschefen 
jämför Ålös lastare med Vetos när han beskriver utvecklingsplanerna. 
Kunskapen om att Vetos lastare har ett antal produktattribut som Ålö sak
nar utgör argument för en vidareutveckling av de små lastarna. På Ålö 
har man kommit i kontakt med Vetos lastare hos återförsäljare i norra 
Sverige. Det faktum att Veto lyckats etablera sig och på detta sätt spridit 
sina produkter i Sverige ses av många som en anledning till eftertanke. 

Utveckling av redskap och anfästningssystem 

Ålös, Trimas och Vretens policy för utvecklingen och tillverkningen av 
redskap skiljer sig åt. Trima och Vreten köper huvudsakligen sina red
skap från andra tillverkare, varför utvecklingsarbetet på detta område är 
begränsat. Ålö tillverkar däremot sina redskap själva. De tre företagen är 
överens om att Ålö är ledande vad gäller utvecklingen av redskap. Trimas 
exportchef berömmer Ålö för detta och menar att de genom sin erfaren
het av andra marknaders behov har utvecklat ett stort kunnande på red
skapssidan. På Ålö menar några att det varken är lastare eller redskap 
som utvecklas, utan en lösning på jordbrukarens hanteringsproblem. Av 
den anledningen måste utvecklingen av lastare och redskap ske parallellt 
och ses som en helhet. Det anses därför som viktigt att medarbetarna i fö
retaget, både nationellt och internationellt, är observanta på nya hante
ringsmetoder inom jordbruket. 

På Trima bedrivs, trots att många redskap köps in, även ett visst ut
vecklingsarbete. Exportchefen menar dock att det ibland är olönsamt att 
tillverka redskap. Redskapen är skrymmande varför fraktkostnaderna blir 
höga i förhållande till redskapens värde och därmed blir lönsamheten låg. 
Därför anses det i vissa fall vara bättre att köpa redskap från andra leve
rantörer. I samband med de intensifierade satsningarna på den skandina
viska marknaden utvecklade Ålö ett redskapsfäste som passade såväl för 
Ålös redskap som för Trimas. Därigenom kunde den kund som övergick 



Frontlastarbranschen 79. 

från Trimas lastare till Ålös behålla och använda gamla redskap. Patent 
söktes på de marknader där konkurrensen med Trima var stor. På Trima 
utvecklade man kopplingshakar för att underlätta användandet av andra 
redskap än Trimas egna. Dessa svetsas fast på redskapen som sedan med 
hjälp av kopplingshakarna kan fästas på Trimas redskapsfäste. 

Anfästningssystemen kan ses som en nödvändighet snarare än som ett 
konkurrensmedel eftersom de begränsar den tillgängliga marknaden. Det 
är endast möjligt att sälja lastare till de traktorer på vilka de är anfäst-
ningsbara. De skillnader som framträder mellan de två dominerande fö
retagen kan kopplas till att Trima tidigare inriktade sig på hemmamark
naden och Ålös tidiga internationalisering. Trima utvecklade tämligen ti
digt ett anfästningssystem som var bättre anpassat för större traktorer och 
tyngre lyft än Ålös anfästningssystem.9 På den internationella marknaden 
var lastarna genomgående mindre och lyftkraften var ej lika betydelse
full. I och med att Ålö lanserade sitt ny produktsortiment 1983 införde de 
ett anfästningssystem anpassat för stora lastare, för att bättre betjäna den 
svenska marknaden. Ålö har fler anfästningssystem varför deras lastare 
kan användas för ett större antal traktormodeller. Detta kan förklaras av 
att Ålö kom i kontakt med fler traktormodeller än Trima internationellt. 

Konkurrenterna möts på hemmaplan 

I beskrivningen av konkurrensen på hemmaplan (vilket illustreras i figu
ren nedan) inbegrips de nordiska länderna förutom Finland, eftersom fö
retagen betraktar dessa länder som en marknad. 
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Figur 4.3 Agerandet i konkurrensen om hemmamarknaden 

Kampen mellan de två dominerande företagen var liten under 1970-talet 
och under 1980-talets första år. Företagen bearbetade olika kanaler och 
möttes ej i direkt konkurrens med varandra. På Ålö ansåg många att den 
marknadsandel som tidigare erhållits var tillräcklig varför de istället in
tensifierade satsningarna på exportmarknaden. På Trima beskriver några 
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fokuseringen på hemmamarknaden som en oförmåga att internationalisera 
verksamheten, snarare än som en medveten strategi att bygga ett starkt 
fäste på hemmamarknaden. Under 1980-talet började Alö att åter intres
sera sig för den svenska marknaden. Tidigare hade försäljningen legat på 
en konstant eller något avtagande nivå och Alö kom endast indirekt i 
kontakt med slutkunden genom att marknaden bearbetades via SLR. 

Vissa individer i organisationen förde i slutet av 1970-talet fram tan
kar om att hemmamarknaden misskötts och att det krävdes intensifierade 
insatser. Planer om att utvidga satsningarna på hemmamarknaden, både 
genom produktutveckling och genom en ökad marknadsbearbetning, ut
vecklades. VDn minns denna period som en svår tid. Konjunkturen var 
vikande varför det fanns ett stort antal lastare i lager. Det fanns ett visst 
internt motstånd mot att under sådana förhållanden utvidga bearbetningen 
av hemmamarknaden. Den första femårsplanen visade emellertid att de 
planerade satsningarna skulle ge god avkastning,varför man beslutade att 
genomföra satsningarna och 1983 lanserades en ny lastarserie. 

Alö ändrade sin strategi. Avtalet mellan Alö och SLR sades upp 1985. 
Stora resurser lades ned på maknadsanalyser av den svenska återförsäljar-
marknaden. Tre nya säljare tillsattes för att bearbeta denna marknad. 
Ålös agerande gav upphov till svarsåtgärder från Trimas sida som redan 
hade ett utbyggt service och återförsäljarnät. De intensifierade sin bear
betning av den privata marknaden och började även bearbeta SLR, vilket 
var möjligt när Ålös avtal med SLR hävts. Många på Trima såg det som 
att Alö direkt bearbetade deras kunder i ett försök att utvidga sina mark
nadsandelar. Man ansåg emellertid att Alö inte skulle lyckas i sina försök 
att expandera på hemmamarknaden eftersom Trima redan hade en stark 
ställning och en positiv image samt goda relationer till återförsäljarna. 

På Alö var många medvetna om att Trima ej tyckte om att Alö bearbe
tade deras marknadskanaler, men ansåg det ändå nödvändigt eftersom det 
inte fanns andra kanaler att bearbeta. Däremot ansåg många på Alö att an
vändandet av rabatter eller prissänkningar skulle vara förkastligt, vilket 
de menade att Trima gjorde på olika internationella marknader. Den in
tensifierade satsningen omtalas på Alö som det bästa som gjorts med tanke 
på det läge som företaget befann sig i. Med hänvisningar till den officiella 
statistik som finns tillgänglig i branschen anser många på Alö att mark
nadsandelen på den svenska marknaden ökade med 10 procent som en 
följd av satsningarna samt att Alö blev marknadsledande på den norska 
marknaden, vilket många på Trima inte håller med om. 

Alö sålde länge sina produkter via den norska jordbrukskooperationen 
medan Trima sålde via den övriga maskinhandeln. När Ålö sade upp avta
let med kooperationen fick Trima även i Norge möjlighet att sälja via ko
operationen. På Alö menar några att de till följd av sin starka produktut
veckling trots detta lyckades bibehålla sin dominans inom kooperationen. 
1986 startade Alö ett säljbolag i Norge. Skälet att starta ett eget dotterbo
lag var att även nå kunder som inte vände sig till kooperationen. Tidigare 
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hade det funnits ett starkt motstånd från kooperationens sida, men 1986 
kunde de acceptera en etablering. 

Förutom att konkurrera med varandra, konkurrerade Ålö och Trima 
även med Lima, Vreten och det danska företaget Veto som etablerade sig 
på den svenska marknaden. Vreten hade under hela branschens historia 
funnits med i bilden. Något år efter omstruktureringen på den norska 
marknaden utvecklade Vreten två nya försäljningskanaler i Norge varav 
den ena, vid tillfället för genomförandet av denna studie, var känd av 
Trima och den andra ej. På Vreten menar många att Trima direkt svarade 
med motåtgärder i syfte att slå ned deras satsningar. Trima konkurrerade 
via den importör som bearbetade ungefär samma segment i Norge och 
konkurrerade med hjälp av extrarabatter och priserbjudanden. Vretens 
VD anser att Trima överreagerade och "skänkte bort rabatter i onödan". 
Vretens satsning var avgränsad och de konkurrerade därför inte i egentlig 
mening med Trima. Vreten försökte hitta små nischer och små kanaler 
där de kunde agera vid sidan av Trima. Kostnaderna för en bred expan
sion med höga volymer upplevdes för stora och skulle ställa alltför höga 
krav på tillverkningskapacitet etc. 

På Trima är beskrivningarna av konkurrensen med Vreten annor
lunda. Många såg med tillförsikt på det mindre företagets agerande, trots 
att Vreten var verksam där Trima hade sitt starkaste fotfäste, eftersom 
Vreten sålde lastare i mycket begränsad omfattning och hade splittrat sin 
verksamhet på ett flertal olika produktområden. Ekonomichefen anser att 
det i frontlastarbranschen krävs en specialisering på lastare. Trimas 30-
åriga erfarenhet och specialisering fanns inte hos Vreten, vilket gav 
Trima en rad fördelar. På Ålö uttryckte vissa sin skepsis över Vretens 
möjligheter att överleva på lång sikt. Företagets lönsamhetsproblem var 
enligt deras uppfattning alltför stora. Oavsett hur Vreten hanterat de 
problem som de haft var företaget främst verksamt på de områden där 
Trima dominerade varför Vreten ej sågs som en egentlig konkurrent. 

I och med förändringarna i Sverige och Norge utökade Ålö antalet 
säljare i Danmark medan Trima etablerade ett säljande dotterbolag. 
Trima ser etableringen i Danmark som ett led i sin internationaliserings
strategi. Deras ambition var att utvidga sin verksamhet till fler länder-
marknader och målet för varje ny marknad var att bli en av de tre största 
frontlastarföretagen i landet. Trima hade tidigare etablerat sig i Holland 
och Irland varför nya marknader söktes. Valet föll på Danmark. Det var 
ingen stor marknad för frontlastare, men den låg geografiskt nära, vilket 
av några fördes fram som ett motiv till att Danmark valdes. 

Året därefter 1989 inledde den danske tillverkaren Veto ett samarbete 
med Rosenkvist AB i Jönköping som även sålde Trimas lastare. Veto var 
sedan tidigare verksam i Norge, England och Irland. Trimas VD ser Ve
tos etablering som en direkt konsekvens av att Trima startade sitt dotter
bolag i Danmark. Veto ingick i en stor koncern och hade därmed finan
siella resurser för att etablera en position i Sverige, vilket gjorde att 
många på Ålö och Trima upplevde deras inbrytning på den svenska 
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marknaden som irriterande. På Trima menade många att inbrytningen 
främst skulle att få konsekvenser för dem. Veto etablerade sig via den 
privata maskinhandeln där Trima sedan tidigare hade en starkare position 
än Alö. På Alö förhöll man sig avvaktande. Efter att ha sett Veto-lastaren 
kunde det konstateras att den hade en relativt hög standard. Exportchefen 
och VDn menade emellertid att det var svårt att bilda sig en klar uppfatt
ning om konsekvenserna av Vetos introduktion på marknaden eftersom 
den var relativt ny. 

Lima Mekaniska startade tillverkning av frontlastare 1988. Varken 
Ålö eller Trima hade kommit i direkt kontakt med Lima. En gemensam 
föreställning var att Lima främst agerar lokalt i sin region och de sågs 
därför ej som hotande. Vreten såg däremot båda Veto och Lima som stö
rande därför att de gav upphov till en ökad priskonkurrens. Vreten var 
tidigare prisledande men förlorar sitt ledarskap i och med de båda företa
gens etablering. Lima lade dock efter ett antal år ned verksamheten. 

Konkurrenterna möts på den internationella marknaden 

Företagen möttes även på den internationella marknaden. I figuren nedan 
sammanfattas marknadssatsningarna under 1980-talet. 
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Figur 4.4 Företagens marknadssatsningar under 1980-talet 

En kamp om den engelska marknaden utspelades under 1980-talet. Eng
land var en av Alös första utländska marknader. Trimas försäljning till 
England påbörjades i slutet av 1970-talet via ett företag som hade egen 
produktion av lastare men som kompletterade sitt sortiment genom att 
även sälja Trimas lastare. Företaget lade senare ned den egna produktio
nen för att uteslutande sälja Trimas lastare. Försäljningen nådde dock al
drig höga volymer. Under 1984 tillsattes en ny VD på Trima. Detta ut
gjorde enligt honom själv ett led i Karolin Invests målsättning att uppnå 
en internationell expansion. Han hade tidigare varit exportchef på ett an
nat svenskt företag, och hade därigenom kunskaper om internationell 
verksamhet. Mycket av den internationella expansionen kom under den 
nya VDns ledning. Även vetskapen om att Ålö, med liknande produkter, 
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lyckats etablera en position internationellt utgjorde ett argument för att 
Trima skulle klara en internationell expansion. 

Samtidigt som Ålö byggde ut sin verksamhet i Skandinavien beslöt 
Trima att starta ett säljande bolag i England och därigenom bygga en 
starkare position i landet. Försäljningsbolaget etablerades 1986. Trima 
delade upp försäljningen för importören och det egna försäljningsbolaget 
på olika traktorfabrikat. Ålö var marknadsledande i England, men fick 
leveransproblem under den period då Trima intensifierade sina satsningar 
på marknaden. Därför blev Trimas konkurrens påtaglig. Några menar att 
Trima målmedvetet attackerade dem vilket framgår av citatet nedan: 

"Vi är ju marknadsledande i England och Trima ger väl igen för att vi går på 
deras kunder i Sverige och Norge genom att gå på våra kunder i England. Vi 
har 30 procent av kunderna och 70 procent finns lämnade för andra t ex för 
Trima. Vi tycker att dom borde kunna bearbeta den övriga marknaden. Men 
dom har en ganska målmedveten inställning att dom skall gå på Ålös kun
der, "(citat intervju med exportchefen) 

Trima ansåg att det var en fördel att Ålö finns på den engelska markna
den eftersom de hjälpte till att informera om och att "lära" kunderna för
delarna med avancerade lastare. Många hävdar att de främst konkurre
rade med andra tillverkare och att den bästa situationen vore om endast 
Ålö och Trima växte på den engelska marknaden. 1987 beslöt Internatio
nal Harvester (IH) att lägga ned den egna tillverkningen av frontlastare i 
England. Både Ålö och Trima försökte då att sluta ett avtal med IH om att 
sälja lastare via dem. Avtal slöts till sist mellan Ålö och IH. De slöt senare 
även ett avtal om försäljning till den finska marknaden. 

Ålö och Trima frontalkrockar i Japan under 1980-talet. Under 1984 
expanderade både Ålö och Trima sina marknader internationellt. Trima 
startade t ex projektexport via MF under året i syfte att nå avlägsna 
marknader. De undersökte även möjligheterna att sälja på licens till Kana
da, vilket aldrig genomfördes eftersom lönsamheten bedömdes vara för 
låg. Ålö fick samma år kontakt med det japanska företaget Saporov Over
seas som började importera deras lastare. Saporov Overseas sålde lastarna 
till MSK10 som bl a importerade MF:s traktorer. Trima påbörjade fyra år 
senare sin försäljning till Japan via MF. Genom Trimas etablering i Japan 
"frontalkrockade" de två svenska företagen och kom att konkurrera om 
samma kund, MSK. Detta sågs från Ålös sida som ett direkt angrepp 
medan många på Trima hävdar att det var en affärsmöjlighet som vilken 
annan och att de var ovetande om att Ålö bearbetade samma kund. Efter
som åsikterna om detta går isär skall i det följande respektive företags syn 
på händelsen återges. 

Ålö hade under åren 1984 till 1988 etablerat en kontinuerlig, och en
ligt mångas uppfattning, tillräcklig försäljningsvolym i Japan. Eftersom 
marknaden låg avlägset och endast besöktes ett fåtal gånger per år ansågs 
riskerna med ett ökat engagemang vara för stora. De var relativt nöjda 
med situationen. 1988 ringde emellertid återförsäljaren i Japan till Ålös 
exportchefen och informerade honom om att Trimas frontlastare fanns 
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hos MSK. Exportchefen ringde då upp VD:n på Trima för att höra hur 
detta kunde komma sig och fick den förklaring som ges nedan. 

Trima slöt 1988 ett avtal med MF i England som åtog sig att sälja Tri
mas lastare i Japan. Detta ansågs fördelaktigt eftersom man menade att 
kostnaderna som var förknippade med att själva bearbeta avlägsna mark
nader var för höga. På Trima visste man inte om vilka konkurrenterna i 
Japan var, förrän det kom ett telefonsamtal från Ålö. Trima hade då 
hunnit långt i sina förhandlingar med MF och offertarbetet var inne i sitt 
slutskede. Att i detta stadium avstyra affären med argumentet att Ålö be
arbetade samma kund ansågs ej möjligt varför avtalet slöts. På Ålö har 
man emellertid den uppfattningen att Trima mycket väl visste om att de 
var verksamma i Japan. Ålös närvaro på den japanska marknaden sågs 
snarare som ett av motiven till Trimas agerande. Deras erfarenheter av 
Trimas agerande på den engelska marknaden, som behandlades ovan, lig
ger till grund för denna uppfattning. Att Trima sålde sina lastare via MF 
och därigenom till Alös kund i Japan, trots att det fanns andra återförsäl
jare, samt att Trima enligt mångas uppfattning erbjöd lastarna till ett pris 
15 procent lägre än Alös, förstärker deras uppfattning. 

Trimas VD menar att det inträffade var olyckligt. Han fick veta att 
Alö lagt ner omfattande resurser i Japan och därigenom fått japanerna 
intresserade av den typ av lastare som tillverkas i Sverige. Att därefter gå 
in i direkt konkurrens ansågs orätt, och VD:n poängterade att han inte var 
ute efter att skada Ålö. Produktionschefen menar att om Trima skall eta
blera sig på en marknad som Japan, så borde de gå via någon annan kanal 
än den som Ålö använder. Den bristande informationen om Ålös verk
samhet förklarar dock krocken som han menar var olycklig. När det gäl
ler prissättningen talar VDn endast i generella termer om deras policy: 

"Vi prissätter i förhållande till marknaden och vi kommer inte att gå in på 
marknader som t ex i Frankrike eller England och erbjuda snarlika lastare till 
lägre pris för det skadar oss båda. Här är det frågan om att båda företagen 
skall vara sunda företag som tjänar pengar och dumping eller något annat 
som konkurrensmedel är uteslutet" (Citat Trimas VD okt 1989) 

Japan är en av de marknader där Trima hade ambitionen att expandera. 
De hade en kontaktperson i Singapore som bevakar och bearbetar Japan 
och övriga länder i Asien. Genom Trimas importör i Norge, fick de yt
terligare en återförsäljare i Japan. Även om de såg frontalkrocken i Japan 
som olycklig var deras ambition att lyckas där. Däremot tror många att 
Ålö tappade en del av sin försäljning som en följd av det inträffade. På 
Ålö sågs däremot inte Trimas agerande som ett hot, även om det stred 
emot vad som anses vara god konkurrens. Ålös VD trodde ej att Trima 
skulle komma att bygga upp höga försäljningsvolymer i Japan eftersom 
de ej skulle kunna behålla Ålös kunder. Genom rykten fick de höra att 
Trima ökade priset med tio procent. När Trima inte längre använde pri
set som konkurrensmedel trodde många på Ålö att deras relationer till de 
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japanska kunderna skulle väga tyngre i valet mellan de båda företagen. 
Därför genomfördes inga motåtgärder på den japanska marknaden. 

Frontalkrocken i Japan skiljer sig från den konkurrens som vanligen 
bedrivs mellan de svenska företagen. Både Trima och Ålö beskriver va
randra som kollegor och menar att konkurrensen som bedrivs oftast 
överenstämmer med vad som anses vara god konkurrens. På Ålö ser 
många agerandet på den japanska marknaden som ett undantag. 

Företagsköp - ett nytt fenomen 

De åtgärder och skeenden som beskrivits ovan präglas av konkurrenter
nas agerande relativt varandra. På de båda företagen omnämns även an
dra åtgärder, av betydelse för företagens position på den internationella 
marknaden, som inte direkt motiverats av eller relaterats till konkurren
ternas agerande. En sådan viktig åtgärd är företagens köp av dotterbolag 

1986 bröt Trima det traditionella etableringsmönstret i branschen ge
nom att köpa det tyska företaget B aas. Tyskland var en stor marknad med 
stora marknadspotentialer vilket enligt Trimas VD gjorde den tyska 
marknaden intressant. Trima hade tidigare försökt etablera sig i Tyskland 
via importörer men detta ledde ej till de resultat som eftersträvades. Ålö 
hade sedan 1980 arbetat målmedvetet med att anlita en importör för varje 
enskild region i Tyskland. Trima stod inför att påbörja denna utveckling. 
Kunskapen om den tid det tagit för Ålö att bygga upp sitt kontaktnät sade 
VDn att det skulle krävas ett tiotal års arbete för att utveckla ett väl fun
gerande distributionsnät. Produktionschefen noterade även att andra sven
ska företag haft svårigheter att få till stånd en tillfredsställande försälj
ning i Tyskland. 

B aas var en av Västtysklands största tillverkare av lastare men hade 
under ett antal år gått med förlust. När företaget fick problem skars till
verkningen successivt ned. Vid tillfället för Trimas köp hade de endast 
viss montering och konstruktion kvar i sin verksamhet. Trima valde att 
köpa företaget för att därigenom erhålla en marknadsposition i Tyskland 
och ett inarbetat namn. Trima flyttade all tillverkning till Sverige och or
ganiserade Baas som en försäljnings- och serviceorganisation. Baas im
porterade enkla mekaniska lastare från Danchif i Danmark. Trima hade 
sedan tidigare inga mekaniska lastare i sitt sortiment varför de fortsatte 
med denna import. Från köpet 1986 och några år framåt lades ett omfat
tande arbete ned på att integrera de båda företagen och att reparera det 
dåliga rykte som namnet Baas fått till följd av sina tidigare förlustår. 

1988 köpte Ålö ett kanadensiskt företag, KMW och blev därigenom 
det första företaget som "tog klivet" över Atlanten. KMW hade två pro
duktionsanläggningar, huvudanläggningen i Kanada nära gränsen till 
USA, och ett dotterbolag i Kansas, USA. Företaget hade 1987 en omsätt
ning på 60 mkr och 120 anställda. Enbart USA-marknaden hade en po
tential på 35.000 lastare per år. Det nyförvärvade företaget var stora 
inom segmentet för mindre traktorer med mellan 15 och 40 hk medan 
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Ålö själva tillverkade lastare för traktorer från 40 hk och uppåt. Det ka
nadensiska företaget kompletterade därigenom deras tidigare sortiment. 

På Ålö bedömdes Nordamerika vara en intressant marknad med stora 
potentialer. Ålö hade under ett tiotal år bevakat eventuella möjligheter att 
etablera sig på denna marknad, utan att målmedvetet agera i syfte att få en 
etablering till stånd. Det kanadensiska familjeföretaget KMW fick under 
1980-talet lönsamhetsproblem och beslöt att söka en lämplig köpare. De 
vände sig till Europa och fick där höra talas om Ålö. KMW tog kontakt 
med Ålö och detta ledde till att Ålö 1988 köpte företaget. 

VDn och exportchefen på Ålö såg köpet som en möjlighet att utvidga 
sortimentet, att erhålla ytterligare tillverkningskapacitet samt som en 
brygga in på den nordamerikanska marknaden. Ålö hade uppmärksammat 
att det fanns efterfrågan på små lastare i Europa och kanske främst i Ja
pan. Företaget var marknadsledande på ett flertal marknader i Europa, 
varför en utvidgning av sortimentet och av marknaden till Nordamerika 
sågs som ett sätt att fortsätta företagets expansion.11 Den tillverkningska
pacitet som erhölls vid utbyggnaden 1982 var ej tillräcklig under högkon
junkturer varför den utökade kapaciteten som köpet skulle ge, sågs som 
ett viktigt argument. Ålö hade i och med köpet av KMW ställts inför ett 
helt nytt marknadssystem där lastartillverkare i allt väsentligt var kopp
lade till enskild traktortillverkare. Den försäljning som gick via återför
säljare var begränsad. 

Trimas internationella engagemang var begränsat fram till köpet av 
Baas. Genom köpet ställdes de inför helt nya krav på anpassning och 
kvalité. Den tyska marknaden ställde ej lika hög krav på teknisk sofistike-
ringsnivå som den nordiska, däremot var kraven på kvalité, precision och 
passform högre. Detta ledde till att Trima genomförde förbättringar vad 
gäller kvalitetskontrollen i tillverkningen. Enligt många på Trima har de
ras köp av Baas gett upphov till en rad åtgärder från konkurrenternas 
sida. Dels har de tyska tillverkarna imiterat Trimas produkter, dels kan 
Ålös köp av det kanadensiska företaget förklaras utifrån förvärvet av 
Baas. De tyska konkurrenternas agerande ses av Trima som ett bekräf
tande på den egna styrkan och som en hjälp för företaget i deras mark
nadsbearbetning. Trima kopplar Ålös reaktioner på deras köp av Baas 
främst till den inbördes tävlan mellan företagen. Trimas VD beskriva den 
inbördes tävlan som han i stor utsträckning förklarar med en inbördes 
stolthet och prestige. 

På Ålö sågs Trimas köp av Baas av många som en möjlighet för Ålö 
att lyckas på den inhemska marknaden. De visste av egen erfarenhet att 
satsningar i syfte att bygga upp en exportorganisation kräver stora resur
ser och att resultatet ofta blir att andra marknader åsidosätts. VDn menar 
att Trimas köp av Baas var märkligt. Han anser att det viktigaste vid ett 
företagsköp i Europa är att även tillverkning förläggs dit med tanke på 
utvecklingen inom EG. Att Trima lagt ned all tillverkning gjorde köpet 
mindre hotfullt för Ålö och deras engagemang i Europa. Samtliga inter-
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vjuade på Ålö säger att de inte oroades av Trimas etablering i Tyskland 
och att de inte ansåg det nödvändigt att vidta motåtgärder. 

Ålö startade emellertid förhandlingar med Stoll, Baas huvudkonkur
rent i Tyskland, om ett produktutvecklingssamarbete. Företagen besökte 
varandra och samarbetade i utvecklingen av en del tekniska detaljer. Detta 
hade inte Trima kännedom om när intervjuerna för denna studie gjordes, 
trots att de via Bass hade kontakter med Stoll. Detta i syfte att hålla sig in
formerad om marknadssituationen i Tyskland.12 Ett antal franska företag 
besöktes också. Frankrikes näst största tillverkare Faucheux hade lönsam
hetsproblem under ett antal år och vände sig till Ålö med förfrågan om 
ett möjligt samarbete. Ålös VD ansåg dock att Faucheux ekonomiska si
tuation var alldeles för dålig för att ett samarbete skulle vara intressent. 

På Ålö sågs det egna köpet av KMW varken som en orsak av andras 
agerande eller som en anledning till motåtgärder från konkurrenterna. 
Köpet av KMW antas ej ha påverkat konkurrensen i Norden eller i Eu
ropa. Man strävade efter att så småningom sälja små lastare även i Europa 
men eftersom inga av de dåvarande konkurrenterna var verksamma inom 
detta segment sågs konkurrensen inom de två segmenten som två vatten
täta skott. På Trima kopplades köpet av KMW både till Trimas köp av 
Baas och till deras utveckling av små lastare. Några på Trima såg även 
Ålös engagemang i Nordamerika som en möjlighet att mera ostört expan
dera i Europa. Som argument för detta fördes Ålös agerande på den sven
ska marknaden när de byggde upp sin exportverksamhet, fram. 

1990 avsåg Ålö att köpa sin huvudkonkurrent Trima. Anledningar som 
förs fram till detta var möjligheten till samordningsfördelar och att bygga 
upp en styrka relativt utländska konkurrenter vilka utvecklats och blivit 
allt starkare motståndare. Istället för att konkurrera med Trima på ut
ländska marknader sågs det som en fördel att få till stånd ett gemensamt 
agerande. Karolin Invest var vid tidpunkten beredd att sälja Trima. För
handlingarna fortskred relativt långt men affären kom inte till stånd pga 
att finansieringen av köpet ej var möjlig att ordna på ett tillfredsställande 
sätt. Ålö köpte däremot det franska tillverkningsbolaget Agroma SA och 
50 procent av försäljningsbolaget Agram Manutention SA 1992. En av 
anledningarna till köpet var möjligheten att därigenom erhålla en större 
produktionskapacitet (Agroma) och nå en bättre marknadspenetrering 
(Agram Manutention). 

Konkurrensspel under 1980-talet - en sammanfattning 

Det agerande som diskuterats ovan kan beskrivas som ett antal konkur
rensspel över tiden som är kopplade till varandra. I figuren på nästa sida 
sammanfattas ett antal sådana konkurrensspel.Konkurrensspelen i företa
gens produktutveckling kan beskrivas i termer av företagens drag- och 
motdrag över tiden. När man i företagen beskriver utvecklingsarbetet 
relateras åtgärderna i mycket hög utsträckning till konkurrenternas age
rande. På Trima är det fler personer som för fram vikten av ett ledarskap 
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vad gäller produktutveckling än på Ålö. Där motiveras även utvecklings
arbetet och den takt i vilket detta sker av interna planer. 

Konkurrensspel kan även identifieras på de svenska, norska och engel
ska marknaderna. Alö påbörjade sin bearbetning av den övriga maskin
handeln varför Trima och Vreten bearbetade SLR^ Samma agerande åter
finns även i Norge. Paralleller dras även mellan Ålös agerande i Norden 
och Trimas agerande i England. Reaktionen från Ålös sida på Trimas köp 
av B aas var inte stor. Trots denna inställning har emellertid försök till 
samarbete med Baas huvudkonkurrent Stoll påbörjats, vilket bör ses som 
ett motdrag från Ålös sida. Trima har inte reagerat på detta. Trimas 
omedvetenhet förklarar att de ej vidtagit eller övervägt att vidta motdrag. 
Omedvetenheten förklaras av brist på information om Ålös agerande. 

Även företagens agerande i Japan kan beskrivas som ett konkurrens
spel. Detta är det enda konkurrensspel som varit direkt konflikterande. 
Agerandet bryter mot vad man i båda företagen för fram som god kon
kurrens och det hävdas att bristande kunskap gett upphov till agerandet. 
Okunskap präglar detta konkurrensspel i större utsträckning än andra. 
Den kan förklaras av det stora geografiska avståndet. När agerandet på 
den japanska marknaden och även i viss mån på den svenska och engelska 
marknaderna diskuteras, förs åsikter om vilka spelregler som bör gälla i 
konkurrensen fram. På båda företagen talar man om god konkurrensmo
ral. Man menar vidare att den bästa situationen för båda företagen vore 
om båda växte på bekostnad av utländska konkurrenter. Detta eftersom 
företagen tillsammans kan påverka kundens preferenser och kunskap om 
fördelarna med att använda avancerade lastare. 
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Figur 4.5 Ett antal konkurrens spel i frontlastarbranschen 
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Det finns även exempel på agerande som inte följs av direkta motdrag 
från konkurrentens sida. Alös köp av KMW utgör ett sådant exempel. De 
tidigare erfarenheterna av att Ålö "glömde" den svenska marknaden när 
de internationaliserades leder till att åtgärder vidtas på helt andra områ
den. Båda företagen satsar mera resurser på de marknader som konkur
renten antas "glömma". Även utländska aktörers etablering i Sverige har 
gett upphov till aktiva drag och motdrag. Konkurrensen mellan Trima 
och Veto utgör ett exempel på detta. Ålö ser Veto som ett möjligt hot 
men intar en avvaktande ställning. Tidigare gav Vetos agerande ej upphov 
till några åtgärder från Ålö eller Trimas sida men i och med deras eta
blering inom landets gränser har Vetos agerande uppmärksammats. Där
emot beskrivs inga liknande konkurrensspel mellan de svenska företagen 
och de utländska konkurrenterna. Ovan har några konkurrensspel under 
1980-talet beskrivits och det kan konstateras att konkurrenternas agerande 
påverkat de enskilda företagens agerande. 
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Noter kapitel 4 

1 Sedan 1989 importeras även en dansk lastare av den svenska fiatåterförsäljaren Rosenqvist AB 
2 Törnqvist (1986) 
3 OECD (1980) 
4 OECD (1983a, 1983b, 1984) 
5 Tabellen har kompletteras efter att ytterligare information erhållits från de svenska företagen. 
61 det följande benämns Ålö-maskiner för Ålö och Trima Bergsjöverken för Trima. 
7 Enligt Ålö-maskiners årsredovisning för räkenskapsåret 1.4.1969 - 31.3.1970. 
8 I fortsättningen kommer vi att tala om Trima/Bergsjöverken AB som Trima eftersom det är det namn 
som de använder i sin marknadsföring av lastarna. 
9 Med ett fundament som går under hela traktorn till skillnad från ett fundament som endast fästes vid 
traktorns framdel. 

Den Japanska firmasn MSK förekommer i al la ÅLÖs handlingar bara under denna förkortning. "M" 
står för Mitsubishi eftersom det är ett bolag inom den koncernen. 
11 Ålö-maskiner vill expandera, inte för snabbt, men i en lugn och kontinuerlig takt. 

Enligt vad man tror på Ålö-maskiner och vid mina intervjuer på Trima sägs det att Ålö ej vidtagit 
några direkta åtgärder. 



5 
Liningbranschen 

Det engelska ordet lining betyder "foder eller beklädnad". Det finns ett 
antal områden där man med hjälp av foder av olika slag kan minska slita
get på bearbetningsmaskiner. I Sverige finns det två företag som tillver
kar dylika infodringar i gummi, Skega och Trellex. Båda företagen har 
marknadsledande positioner internationellt. De säljer sina produkter till 
gruv-, cellulosa-, grus- och stenindustrin som infodrar maskiner i syfte 
att minska slitaget som uppstår vid vidareförädling av tungt gods. 

När gruvbolag anrikar malm matas malmen via transportband in i 
kvarnar för att malas. Den malda malmen pumpas ut ur kvarnarna, varef
ter mineraler urskiljs från gråberg genom flotation eller någon annan 
process och därefter siktas. Genom att infodra pumpar, flotationsappara-
ter och kvarnar med gummi samt genom att använda siktar i gummi min
skas slitaget i hela anrikningsprocessen. Till pappersmassebruk anländer 
träd som med hjälp av barkningstrummor barkas för att sedan gå vidare i 
processen. Genom att infodra barkningstrummor med gummi kan den 
nötning som uppstår vid barkningen minskas. Detsamma gäller för de 
kvarnar som används av grusföretag när de krossar sten till grus. Inom 
samtliga ovan beskrivna områden används även slitelement av gummi i 
syfte att skydda speciella delar av maskinerna och processerna. Produk
terna inom liningbranschen är alltså kvarninfodringar, siktar, pumpinfod-
ringar, infodringar till barkningstrummor, infodringar till flotationsap-
parater och slitelement. 

De kvarnar som används i anrikningsprocessen kan indelas i primär-, 
sekundär-, och tertiärkvarnar. Det som i huvudsak skiljer dessa tre typer 
av kvarnar åt är kvarnstorleken och malningstekniken. Traditionellt har 
primärkvarnar utgjorts av stångkvarnar där malmen mals mot stänger 
som roterar i kvarnen. Under 1970-, men främst 1980-talet, har man i 
allt större utsträckning övergått till autogenkvarnar där malmblock i 
olika storlekar mals mot varandra. Primärkvarnar ställer stora krav på 
infodringarna därför att det inmatade materialet är grovkornigt och 
skarpkantat, samt därför att malningsteknikerna utsätter infodringarna 
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för stora påfrestningar. Det är svårt att tillverka gummiinfodringar som 
klarar dessa krav varför stålinfodringar dominerar marknaden. 

De sekundära kvarnarna består främst av kulkvarnar där malmen mals 
med hjälp av stålkulor som roterar i en kvarn. Påfrestningarna är inte 
lika stora som i primärkvarnar. Gummiinfodringar är därför lönsamma 
och dominerar marknaden. Tertiärkvarnar är de minsta kvarnarna och 
målningen sker främst med hjälp av små kulor eller cylpebs (cylindriskt 
formade). Dessa kvarnar återfinns inom gruv- grus- och sten- samt pors
linsindustrin. Även för dessa kvarnar är gummiinfodringar vanliga. 

Siktar kan delas in i tre huvudtyper beroende på siktteknik och an
vändningsområde; siktar för fin-, medel-, och grovsiktning. Siktar till
verkas i stål, gummi och polyutan. Stålsiktar är vanligast vid grovsiktning 
medan polyutan främst används för finsiktning. Gummisiktar används 
vanligen för medelsiktning men förekommer inom samtliga segment. Den 
främsta skillnaden mellan de tre sikttyperna är storleken på det material 
som särskiljs vid siktningen. Ju finare material ju större krav ställs på ex
akthet. Inom gruvindustrin används främst medel- och grovsiktar medan 
medel- och finsiktar används inom grus- och stenindustrin. 

Aktörer i den industriella miljön 

De aktörer som här skall behandlas är slutförbrukarna, maskintillver
karna och konsulterna. Relationerna mellan dem och konkurrenterna, dvs 
tillverkare av slitdetaljer i stål och tillverkare av slitdetaljer i gummi, il
lustreras i figuren: 

n s u IteT^^-

Av gummi 

Tillverkare av 
liningprodukter 

Av stål 

Maskin leverantörer 
- Kvarntillverkare 
- Sikttillverkare 
- Tillverkare av flotations-

apparater, pumpar etc 

Slutanvändare 
- Gruvindustrin 
- Cellulosaindustrin 
- Grusindustrin 
- Övrig industri 

Figur 5.1 Aktörerna på konkurrensarenan 

Gruvindustrin har traditionellt varit en stor kundgrupp för liningföretag-
en. Kvarninfodringar är den största produktgruppen, men även siktar, 
slitelement och pumpar säljs till gruvindustrin. Gruvföretag köper ofta 
reservdelar direkt från tillverkarna. Om det däremot är frågan om en in
stallation i en nystartad gruva eller alternativa metoder kan råd från kon-
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suiter, maskintillverkare eller från andra gruvbolag efterfrågas. Eftersom 
anrikningsprocessen utgör det dyraste ledet i hela förädlingsprocessen 
köper emellertid gruvföretagen ofta infodringarna själva. Gruvindustrin 
är, om än spridd över hela världen, en liten industri med mycket snabb 
informationsspridning. Därför har gruvbolagen stor kunskap om olika le
verantörer och deras produkter vilket gör det lättare att välja leverantör. 

Gruvmarknaden förändras över tiden. Gruvor läggs ned när fyndighe-
terna tar slut och nya gruvor etableras när nya fyndigheter upptäcks. Eu
ropa var på 1950- och 1960-talen en stor gruvmarknad men under 1970-
och 1980-talen har denna marknad minskat. Däremot är Kanada, Austra
lien, Sydamerika och Sydafrika fortfarande länder med stor gruvindustri. 

Från 1970-talet och framåt har grus- och stenindustrin blivit en allt 
större kundgrupp för liningföretagen och då speciellt för Trellex. Siktar 
och slitskydd säljs till grusindustrin. Entreprenadföretag som är regionalt 
verksamma i olika länder krossar sten till grus. Efterfrågan på grus ökar 
i takt med att investeringar i infrastruktur som vägar, flygplatser etc 
ökar. De största marknaderna utgörs av i-länder varför Europa utgör en 
växande marknad. Siktar säljs, om än i mindre omfattning, även till kol
industrin, då främst till USA och England. 

Grus- och stenindustrin har utvecklats och koncentrerats över tiden. 
Genom sammanslagningar har ett fåtal större företag etablerats i varje 
land men de små enheterna utgör fortfarande en viktig kundgrupp. I takt 
med att grus- och stenindustrin utvecklats har även kraven som ställs på 
slutprodukterna ökat. Grus säljs i olika grovlekar för olika ändamål. Vä
gar och andra anläggningsarbetens hållfasthet, dräneringsförmåga etc på
verkas av grusets sammansättning varför exaktheten blivit allt viktigare. 
Att kravet på exakthet ökat över tiden, innebär att det ställs allt större 
krav på de siktar som används i krossningsprocessen. 

Den tredje kundkategorin, cellulosaindustrin är koncentrerad till ett 
fåtal aktörer och har sedan slutet av 1970-talet endast använt gummiin-
fodringar i barkningstrummor. Känsligheten för störningar i produktio
nen är stor varför man varit tveksamma till att använda gummi. 

Maskintillverkarna kan både ses som konkurrenter och kunder. Om de 
levererar sina maskiner med infodringar från andra tillverkare konkur
rerar de med Trellex och Skega, men de köper även produkter från dem. 
Maskintillverkarna har koncentrerats till ett fåtal stora internationella fö
retag. Som exempel kan Allis Mineral Systems, Marcy, Denver och 
Nordbergs nämnas. Maskintillverkarna efterfrågar i stor utsträckning 
billiga produkter vilket många gånger ger lokala tillverkare utomlands 
fördelar i förhållande till de svenska. Det är även svårare att lansera nya 
produkter till maskintillverkare än till gruvföretag, eftersom de är min
dre benägna att ta de risker som följer med nya produkter. 

Även konsulterna, vilka utvecklar förslag på totallösningar för gru
vornas anrikningsprocess, grusföretagens krossningsprocess etc. är vik
tiga aktörer. Även bland dessa finns stora internationella företag. Konsul
terna rekommenderar olika leverantörer av kvarnar, siktar, pumpar och 
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flotationsapparater, samt projekterar och genomför nya investeringspro
jekt. De kan alltså även ta ansvar för inköp och installation. Det är viktigt 
för de svenska tillverkarna att etablera goda kontakter med konsulterna 
men kanske framför allt att informera och ge konsulterna kunskap om 
gummits fördelar framför stål samt fördelarna med det egna företagets 
produkter i förhållande till konkurrenternas. 

Konkurrenterna 

Konkurrenter på den internationella marknaden 

Konkurrenterna på den internationella marknaden för liningprodukter till 
gruvindustrin består, förutom av de svenska företagen, även av ett antal 
lokala tillverkare. De utländska konkurrenterna har vanligen imiterat 
Skegas eller Trellex produkter och tillverkar ofta standardstorlekar. 
Därigenom minskar deras kostnader för produktutveckling. Eftersom de 
ofta säljer sina produkter på hemmamarknaden har de ej lika höga trans
portkostnader och andra kostnader som är förknippade med export. För 
Trellex och Skega innebär detta att de möter konkurrenter som erbjuder 
ett lägre pris pga en gynnsammare kostnadsstruktur. 

Huvudkonkurrenterna inom området för siktar och slitelement för 
grus- och stenindustrin utgörs av ett antal europeiska, framför allt tyska, 
företag som är världsledande. Trellex, som är den av de två svenska före
tagen som främst är verksam inom produktområdet, ser de utländska fö
retagen som sina främsta konkurrenter och den konkurrens som utspelas 
på den internationella marknaden som avgörande. Det är under det se
naste årtiondet som detta marknadssegment vuxit och som Trellex 
kommit att delta i den internationella konkurrensen. Skega relaterar där
emot främst sin verksamhet på detta område till Trellex. 

När det gäller produktgruppen barkningstrummor utgör Norden och i 
viss mån även Kanada de största marknaderna. Inom denna produktgrupp 
är det i huvudsak de två svenska tillverkarna som konkurrerar. I Tabellen 
nedan finns en sammanställning på de viktigaste konkurrenterna. Av ta
bellen framgår att många konkurrenter är verksamma inom flera pro
duktsegment men på regionala marknader. Vissa företag t ex Gomy och 
Tip-Top säljer även sina produkter i övriga Europa. I Nordamerika upp
levs Rubber Enginering som den allvarligaste konkurrenten medan Vulco 
utgör det största hotet i Sydamerika. Isenman, Mersten, Steinhaus och 
Küper skiljer sig ifrån de övriga genom att de koncentrerat sig på siktar 
till grus- och stenindustrin och är verksamma internationellt. 
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Tabell 5.1 Huvudkonkurrenternas produkter och marknader. 

Produkter Kvarn- Slitele Siktar Barkn. Marknader 
Konkurrenter infodr. ment Trumma 
Skega X X X X World-wide 
Trelleborg X X X X World-wide 
Epton X X N America 
Rubber Enginering X X X N America 
Gomy X X X Europe 
Tip-Top X X X Europe 
Fagum X Yogoslavia 
Vulco X X Chile Peru Bolivia 
Linatex X X World-wide 
Italgoma X Italy 
Orion X X X Brazil 
Pipsa X Mexico 
Sodim X Marocco 
Envirotech X X Brazil 
BBTR X X UK, S Africa 
Fraser Enginering UK 
Jobel Enginering UK 
Firestone X Far East 
Ter a X X France 
Pirelli X Argentina 
Deks-Thyer X X Australia 
Baker Technology X Australia 
Vredestein X Holland 
Isenman X World-wide 
Mersten X World-wide 
Steinhan X World-wide 
Küper X World-wide 
Steel X X X X Local, World-wide 
Other material X X X Local, World-wide 

Källa: Sammanställning av interna material från Skega och Trellex 

De svenska konkurrenterna 

De svenska konkurrenterna utgörs av Skegas liningdivision och Trellex 
som fram till 1990 ingick i Trelleborg. Skega har större världsmarknads
andel på infodringar till barkningstrummor, flotationsapparater och 
pumpar, medan Trellex är ledande på siktar och slitelement. Företagen 
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har även använt/använder gummi för tillverkning andra produkter som 
skor, handskar, skyddskläder, tätningar, vägbeläggningar, slangar, 
fendrar, regummerade bildäck etc. Här skall emellertid endast den del av 
företagens verksamhet som ingår i liningbranschen beskrivas, andra 
delområden tas endast upp om de påverkat relationerna mellan konkur
renterna eller verksamheten inom liningområdet. 

I slutet av 1950-talet började Trelleborg tillverka slitgummi för mine
ralhantering inom affärsområdet Trellex. Genom en divisionalisering 
kom Trellex att i slutet av 1970-talet bli en egen division med eget resul
tatansvar, vilket fick stor betydelse för verksamheten under 1980-talet. 
Trellex utgjorde fram till 1987 ett eget affärsområde i Trelleborg och 
svarade detta år för 17 procent av Trelleborgs totala omsättning. Trelle
borg delades då in i sex verksamhetsområden och Trellex kom att ingå i 
området gummi/plast under två år för att 1989 förflyttas till området mi
neralhantering. 1990 flyttades verksamhetsområdet mineralhantering till 
Trelleborgs intressebolag Svedala Industrier AB som ägdes till 49 procent 
av Trelleborg. Trellex verksamhet är sedan 1991 organiserad i tre divi
sioner, siktning/slitskydd, transportband och fendrar. Det är främst divi
sionen siktning/slitskydd som skall behandlas i detta arbete. 

Skega startade sin verksamhet 1932 och var fram till 1969, då Incen
tive köpte 50 procent av Skega, ett familjeägt bolag. Fram till 1980 prä
glade sonen Assar Svensson, som kom att fungera som VD för företaget, 
verksamheten. Han såg produktutveckling som kärnan i verksamheten 
varför stora resurser lades ner på forskning och utveckling. Han deltog 
själv i företagets verksamhet på samtliga områden och därigenom i alla 
beslut. 1980 avgick Svensson som ledare vilket gav upphov till ett antal 
organisationsförändringar och ledarskiften under 1980-talet. 

Skegas verksamhet är uppbyggd kring tre produktgrupper, liningpro-
dukter, industrigummi och fordonsband. Sedan 1990 är företaget uppde
lat i två divisioner, lining- och industrigummidivisionen. Tidigare ut
gjorde produkten fordonsband en egen division men integrerades 1990 i 
liningdivisionen. Liningprodukterna utgör den största delen av företagets 
verksamhet och kvarninfodringar är den produkt som dominerar. 

De två svenska konkurrenterna utgörs alltså av Trellex och Skegas li-
ningdivisioner. 63 procent av Skegas totala omsättning utgjordes 1990 av 
export. Liningdivisionens exportandel är betydligt högre eftersom 
industrigummidivisionen främst säljer sina produkter på den inhemska 
marknaden. Trellex totala exportandel uppgick samma år till 90 procent. 
Att konkurrenterna utgörs av två divisioner som ingår i företag vilka 
även bedriver verksamhet inom andra områden innebär att konkurrensen 
varit komplex och bedrivits på olika nivåer. 

Trelleborg och Skega konkurrerar förutom inom liningområdet även 
inom verksamhetsområdet för bandvagnar. Skega är även verksam inom 
området för O-ringar och Trelleborg/Trellex inom området för trans
portband och fendrar. Dessa verksamheter påverkar inte konkurrensen 
inom liningområdet direkt. Däremot ger det företagen interna förutsätt-
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ningar och synergieffekter t ex genom att ett dotterbolag kan sälja flera 
olika produkter. Trelleborgs/Svedala Industriers verksamhet inom mine
ralhantering och maskintillverkning påverkar däremot konkurrensen i 
branschen direkt. Båda dessa verksamhetsområden är relaterade till li
ningbranschen eftersom de inkluderar företagens kunder och/eller kon
kurrenter vilka beskrivits tidigare. 

Om Skega och Trellex jämförs med avseende på företagens resursan
skaffning är skillnaderna marginella. Båda företagen tillverka materialet 
själva och har egna laboratorier där material testas och utvecklas. De 
båda företagen samarbetar i materialutvecklingen. Detta sker framför allt 
inom ramen för olika föreningar. En sådan förening är Plast- och gum
miinstitutet. Det är ett öppet samarbete där teknikerna besöker varandra 
och studerar de pågående projekten vars resultat kontinuerligt publiceras 
i internationella tidskrifter. Vid sidan av plast- och gummiinstitutet finns 
även en kamratförening, svenska gummitekniska föreningen, som har 
möten två gånger per år. 

Samarbetet i företagens materialutveckling har lett till att kamratskapet 
mellan de berörda personerna blivit starkt. Denna beskrivning av ett öp
pet och samarbetsorienterat klimat mellan de båda konkurrerande företa
gen utgör en stark kontrast till beskrivningarna av den i övrigt hårda 
konkurrensen. Att denna typ av kamratskap varit möjlig att utveckla för
klaras av att samarbetet rör grundteknik. Om det material som utvecklas 
är relaterat till en specifik produkt upphör samarbetet. 

Skillnaderna i företagens resursomvandling är större. På Skega anser 
några att utvecklingen av tillverkningsprocessen är mycket viktig, medan 
man på Trellex inte på samma sätt poängterar betydelsen av processut
vecklingen. Skega utvecklar själva maskiner vilket enligt några medarbet
are har två förklaringar. För det första har företaget präglats av Assar 
Svensson och hans genuina intresse för utveckling. För det andra anser 
man att maskintillverkarna inom gummiindustrin satsat mindre på ut
veckling av maskiner än t ex inom verkstadsindustrin. Därför anses ett 
eget utvecklingsarbete vara nödvändigt. Skega har t ex utvecklat en hög
tryckspump för tillverkning av liningprodukter. Patent erhölls på de de
taljer som erfordras för att pumpen skulle fungera på ett tillfredsställande 
sätt, vilket gav Skega och deras dotterbolag ensamrätt till produkten. 

Skega tillverkar slitgummi vid dotterbolagen i Chile, Peru, Kanada, 
Mexico och Indien. Deras dotterbolag i Finland tillverkar fordonsband 
och säljer slitgummi och dotterbolaget i Tyskland tillverkar O-ringar. Li
censtillverkning av slitgummiprodukter bedrivs i Kina, Sovjet, Japan och 
i Brasilien. På Trellex valde de däremot att fram till slutet av 1980-talet 
tillverka alla liningprodukter förutom siktar i Sverige. Under 1990-talet 
frångick Trellex sin policy och startade tillverkning i Australien och USA 
samt licenstillverkning i Japan, Sydafrika, Ungern och Indien. Inom sikt-
området har däremot Trellex etablerat tillverkning i en rad länder medan 
Skega främst tillverkat siktar i Sverige. Detta förklaras av att Skega i 
större omfattning formgjuter siktarna medan Trellex stansar dem. Om 
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siktarna stansas är det fördelaktigt att förlägga delar av omvandlingspro
cessen nära slutförbrukaren. Trellex tillverkning av transportband sker i 
Norge, Finland, Belgien och Tyskland samt på licens i Ungern, Japan och 
Indien. 

Företagen skiljer sig även åt i sitt agerande på resursavsättningssidan. 
Trelleborg har länge bedrivit internationell verksamhet och Trellex har 
dragit nytta av den kunskap och den internationella marknadsorganisation 
som Trelleborg byggt upp. Redan 1962 hade Trelleborg egna försälj
ningsbolag i Danmark, Norge, England, Frankrike, Schweiz, Österrike 
och USA. Under perioden fram till 1980 sålde Trellex sina produkter via 
Trelleborgs internationella marknadsorganisation. Därefter har de strävat 
efter att bygga upp en egen marknadsorganisation internationellt. Totalt 
har Trellex idag tillverkande och säljande bolag i ett 15-tal olika länder. 
Skega har förutom de tillverkande bolagen även säljande bolag i Storbri
tannien, Frankrike, Singapore, Sydafrika och Tyskland. 

Branschens utvecklingen över tiden 

Utvecklingen inom liningbranschen kan beskrivas som ett antal händelse
förlopp över tiden som delvis pågått parallellt med varandra. I figuren 
nedan illustreras dessa händelseförlopp. Händelseförloppen kan relateras 
till ett antal perioder i branschens historia. Under den första perioden ut
kristalliserades branschen. Sedan expanderade branschen och företagen 
differentierade sin verksamhet. Den tredje perioden präglas av turbulens 
och av att branschen omdanas vilket beskrivs i figuren. 

Skega etablerar tillv. Trellex startar 
bolag utomlands tillverkning utomlands Internat, 

introd. 

Skega etablerar tillv. Trellex startar 
bolag utomlands tillverkning utomlands Internat, 

introd. Trellex vidareutv. siktsort Skega intesifierar 
satsningar på siktar 

Intensiv utveckling av kvarninfodringar 
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Figur 5:2 Utvecklingen av liningbranschen över tiden 

Branschen utkristalliseras 

Att branschen utkristalliserades kan delvis förklaras av konkurrenssitua
tionen i gummiindustrin. Skega startade i början av 1930-talet att tillver
ka gummihandskar. De etablerade sig därigenom i en bransch bestående 
av stora gummiföretag som bedrivit verksamhet i årtionden. Skega köpte 
gummi från dessa tillverkare, främst från Trelleborg och Värnamo. 
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Konkurrensen beskrivs av Skegas grundare på följande sätt: "En mycket 
stark konkurrens från de stora gummifabrikerna beträffande gummi
handskar, vilken artikel dessa nu upptagit på sitt tillverkningsprogram, 
resulterade i en relativt starkt minskad omsättning å denna artikel."1 

1939 tycks konkurrensen ha hårdnat vilket framgår av grundarens 
kommentarer om detta år. "Vissa svårigheter började nu uppstå på grund 
av gummifabrikernas, från vilka allt gummi inköptes, ovilja att tillhanda
hålla de olika kvalitéer som erfordrades, vilket visade sig i omotiverade 
prishöjningar, tröga leveranser m m. Med ledning av ovanstående och re
presentanters besök bedöms det att en strävan att stoppa en eventuell kon
kurrent i Norrland fanns. Denna strävan hade god effekt enär firmans 
vara eller icke vara låg helt i händerna på gummileverantörerna."2 

1940 var Skega tvungen att upphöra med sin tillverkning av handskar. 
Orsaken var att industrikommissionen förbjöd tillverkning av fodrade 
gummihandskar. Trelleborg tillverkade ofodrade handskar medan Skega 
tillverkade fodrade handskar. En av Trelleborgs medarbetare satt som le
damot i kommissionen vilket några på Skega tror påverkade det aktuella 
beslutet. Industrikommissionen införde även ransoneringar på gummirå
varan pga det pågående världskriget. 1945 starta Skega egen tillverkning 
av gummi, eftersom det syntes omöjligt att fortsätta driften under de för
hållanden som rådde. De blev därigenom självförsörjande på gummi vil
ket förbättrade förutsättningarna för verksamheten. Efter de svårigheter 
som företaget genomgått under krigsåren påbörjades vid 1940-talets slut 
en expansion. 1950- och 1960-talen kännetecknas av tillväxt vad gäller 
marknader, omsättning, antal anställda och lokaler. 

Utvecklingen av kvarninfodringar och siktar 

Den första utvecklingsperioden präglades av Trelleborgs och Skegas pa
rallella produkt- och marknadsutveckling. Skega och Trellex kom i slutet 
av 1950-talet i kontakt med de problem som var förknippade med använ
dandet av stål i anrikningsprocessen vid gruvdrift, dvs snabb förslitning 
och höga ljudnivåer. På Trelleborg utvecklades idéen om att bekläda sik
tar med gummi för att minska slitaget och bullret vid siktningen. Gum
misikten Duenero lanserades 1962 och visade sig vara bättre än den tra
ditionella stålsikten. Dueneros användning begränsades till följd av kon
struktionen till medelsiktning men såldes både till gruv- och grusindus
trin. Verksamheten inom siktsidan låg under 1960-talet på en låg nivå och 
det dröjde till slutet av årtiondet innan andra sikttyper utvecklades. 

Däremot ägnade Trellex sig åt att utveckla kvarninfodringar och slite
lement med vars hjälp malmens väg igenom gruvan kantades och skydda
des av gummi. Det initiala utvecklingsarbetet bedrevs av ett antal entusi
astiska personer på Trelleborg vid sidan av Trelleborgs övriga verksam
heten utan någon egentlig inblandning från ledningens sida. Finansiella 
resurser tillhandahölls dock vilket gjorde utvecklingen möjlig. Utveck
lingsprojekten som bedrevs under 1960-talet tilläts även ta lång tid. 
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Denna inställning sågs av många på Trellex som en viktig förklaring till 
att de lyckades etablera sig inom liningbranschen. 

Parallellt med att Trellex utvecklade den första gummisikten och på
började utvecklingen av kvarninfodringar bedrevs ett intensivt utveck
lingsarbete på Skega som resulterade i att de lanserade den första kvarn-
infodringen 1961. Skegas relation till gruvföretaget Boliden, Assar 
Svenssons vidsynthet samt kontakten med uppfinnaren Bertil Brandt förs 
fram som tre viktiga förklaringar till utvecklingen av kvarninfodringar. 
1953 började Svensson diskutera möjligheten att använda gummi i kvar
nar med Boliden. Skepticism som fanns mot det nya materialet gjorde att 
det dröjde ända till 1959 innan Svensson fick gehör för sina tankegångar. 
En allmän uppfattning på Skega är att Boliden genom tiderna varit posi
tiva till nya produkter och till att delta i utvecklingsarbete. Boliden har 
fungerat som ett slags utvecklingslaboratorium för Skega. 

Bertil Brandt som arbetade på Grängesberg, såg möjligheten att be
kläda malmvagnar med gummi för att minska slitaget på vagnarna. Han 
tog kontakt med Svensson och ett samarbete inleddes vilket resulterade i 
att idéen till kvarninfodringar utvecklades. Brandt tog anställning på 
Skega. Han hade kunskap om gruvdrift medan Svensson hade kunskap om 
gummi. Det var denna kombination av kunskap som resulterade i att 
gummiinfodringarna togs fram. 1961 var produkten klar och Boliden 
köpte den första kvarninfodringen i gummi, som visade sig vara en succé. 
Försäljningen tog fart och produkten kom helt att dominera Skegas verk
samhet. 1965 togs även en siktduk för grovsiktning fram och provades i 
Grängesbergs gruvor, utvecklingsarbetet var framgångsrikt och 1967 lan
serades den nya siktduken. 1971 vidareutvecklades produkten som däri
genom kunde säljas till ett lägre pris och med längre livslängd. 

Även Trellex fick idén till kvarninfodringar genom sina kontakter 
med de svenska gruvorna. LKAB vände sig till Trellex och efterfrågade 
galler i gummi till sina kvarnar, vilka de tog fram. Detta ledde till att 
idén om att även infodra kvarnar uppstod. Trellex utvecklade sin första 
infodring i ett samarbete med Grängesberg. Både Skega och Trellex lan
serade ungefär samtidigt kvarninfodringar för gruv- cement- och lättbe
tongindustri och det var denna produkt som under 1960-talet dominerade 
deras verksamhet. I och med att kvarninfodringarna lanserades blev 
Skega och Trellex aktiva konkurrenter som bevakade varandra. Patentan
sökningar granskades och båda företagen hävdade att det egna företaget 
var först med att lansera kvarninfodringar. Vid föredrag och andra sam
mankomster samt i kontakterna med kunder var detta en stor tvistefråga. 
På Skega ansåg alla att de var tekniska ledare under perioden. På samma 
sätt hävdar många på Trellex att de var ledande, dock ej alla. 

De första infodringarna installerades i sekundärkvarnar. Därefter ut
vecklades även infodringar till andra kvarnar och malningstekniker. 1964 
utvecklade Trellex ett nytt infästningssystem bestående av en genomgåen
de skena av aluminium och en stum infästning mot kvarnarnas insida. 
Skegas infästning var konstruerad så att flexibel infästning erhölls utan 
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genomgående skena. I och med att Trellex lanserade en ny infästning fo
kuserades diskussionen mellan de två företagen på de två infästningssys
temens fördelar respektive nackdelar. De fördelar som fördes fram för 
Trellex infästning var att den av kunderna upplevdes som lättare att 
montera samt att den bättre klarade en tyngre belastning. Fördelarna som 
fördes fram för Skegas infodring var dess flexibilitet. Man menade att 
gummimaterialets elasticitet reducerade den kraft som belastade infod-
ringens infästning. En av avdelningscheferna på Trellex menar emellertid 
att båda infästningarna fungerade tillfredsställande för de mätningstekni
ker och kvarnar som användes under 1960-talet. Skillnaderna mellan in-
fodringarna var snarare sälj argument än faktiska för- och nackdelar. 

Marknadsutvecklingen nationellt och internationellt 

Under 1960-talet expanderade marknaden för kvarninfodringar både na
tionellt och internationellt. Skega hade under 1940- och 1950-talen ut
vecklat goda relationer med Boliden och kom att helt dominera försälj
ningen till dem. På Trellex upplevdes det som mycket svårt att sälja 
kvarninfodringar till Boliden. Trellex sålde däremot sina produkter till 
gruvorna i södra Sverige och till LKAB. Boliden var Skegas största kund, 
men även de sålde produkter till LKAB och Grängesberg. I bearbet
ningen av dessa företag möttes de två konkurrenterna och kampen om en
skilda installationer var hård. 

På Trellex beskrivs det hur båda företagen in i det längsta försökte 
dölja för konkurrenten att man bearbetade en specifik kund. Om kunden 
installerade konkurrentens infodring, erbjöd man sig att installera den 
egna infodringen i halva kvarnen för att ge kunden möjlighet att själv be
döma kvalitén hos de konkurrerande produkterna. Det var då möjligt att 
utifrån vetskapen om vilken kvarninfodring som konkurrenten installerat, 
installera en kvarninfodring med en längre livslängd. På detta sätt kon
kurrerade företagen aktivt om i stort sett varje enskild installation. 

Båda företagen installerade även infodringar i kvarnar för cementin
dustrin. Skånska Cement, beläget i södra Sverige, var den största kunden 
inom detta område. Skega dominerade till en början detta segment och en 
av de dåvarande cheferna beskriver den stolthet som man kände över att 
ha etablerat en dominerande position inom Trellex geografiska territo
rium. En av avdelningscheferna på Trellex för fram två huvudförkla
ringar till deras svårigheter på denna marknad. Marknadschefen på Skån
ska Cement kom på ett tidigt stadium i kontakt med Skega och goda rela
tioner etablerades mellan företagen. När Skega utvecklat en infodring 
som klarade av cementindustrins krav rekommenderade marknadschefen 
samtliga enheter att köpa infodringar från Skega. En annan förklaring 
var att Trellex misslyckats med att utveckla infodringar till Skånska Ce
ment under 1930-talet, vilket försvårade marknadsföringen av deras 
kvarninfodringar. Istället för att bearbeta Skånska Cement centralt valde 
Trellex att besöka de enskilda fabrikerna för att övertyga dem om förde-
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lama med Trellex infodringar. Genom att på detta sätt konkurrera om 
enskilda installationer kunde de successivt bryta Skegas dominans. Under 
hela 1960- och 1970-talen bedrevs den ovan beskrivna konkurrensen 
mellan Skega och Trellex på den svenska marknaden. 

Parallellt med att den svenska marknaden utvecklades och expanderade 
bedrevs ett liknande arbete på den internationella marknaden. De två 
svenska företagen möttes därför även i viss mån hos enskilda kunder i an
dra länder. Verksamheten på hemmamarknaden dominerade emellertid 
eftersom den internationella verksamheten ännu var i sin linda. Företa
gens internationalisering var även i många avseenden olika. Skega sökte 
patenter och engagerade och utbildade agenter i en rad olika länder. 
Gummimaterialet var helt nytt för de applikationer och industrier som 
bearbetades varför kunskapsspridning var en förutsättning för att etablera 
sig på marknaden. Redan 1964 hade Skega agenter i Finland, Norge, 
Tyskland, Schweiz, Italien, England, Kanada, USA och Sydafrika. Licens
tillverkning påbörjades även i ett antal länder. Kvarninfodringar var den 
produkt som i huvudsak svarade för all Skegas försäljning på utländska 
marknader. Trellex valde att utnyttja Trelleborgs redan uppbyggda för
säljningsnät. Vid dotterbolagen i Europa och USA inrättades separata en
heter för försäljningen av l iningprodukter. Dessutom engagerades agenter 
och exportsäljare för att bearbeta avlägsna marknader. Trellex koncentre
rade sin verksamhet till den europeiska marknaden. 

Företagen expanderar genom differentiering 

Under 1970-talet differentierade sig de två svenska konkurrenterna ifrån 
varandra. Skega specialiserade sig i större utsträckning än Trellex på 
kvarninfodringar för gruvindustrin. Trellex däremot vidareutvecklade 
siktsortimentet och bearbetningen av sten- och grusindustrin. Det paral
lella utvecklingsarbetet på kvarnsidan fortgick emellertid i stor utsträck
ning även under denna period. Kvarnarna blev större och malningstekni-
kerna utvecklades. För att klara av de krav som därigenom ställdes på in
fästningarna utvecklade Skega ett nytt infästningssystem 1977 som både 
var lätt att montera och var flexibelt. Infästningen bestod liksom Trellex:s 
av en genomgående aluminiumkärna men istället för att anfästa alumi
nium mot stål utvecklades en flexibel infästning med gummi mot stål. 
Både Skega och Trellex förbättrade lyftarna i infodringarna, genom att 
använda andra gummiblandningar och andra utformningar, för att de 
skulle fungera bättre i stora kvarnar med andra malningstekniker. 

Trellex påbörjade under 1970-talet en intensiv satsning på utveck
lingen av siktar för sten- och grusindustrin. De utvidgade siktsortimentet 
till att även inbegripa siktar för grov- och finsiktning. Trellex lanserade 
en ny sikt Trellcord som visade sig vara framgångsrik på marknaden. I 
och med att Trellcord lanserades ökade volymen inom siktsegmentet 
drastiskt. Något år därefter introducerade Skega en ny sikt, Skega-H. På 
Trellex menar några att de framgångar som erhållits med Trellcord på
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verkade Skegas beslut att vidareutveckla sitt siktsortiment. De båda före
tagens produkter skilde sig emellertid åt. Trellex stansade medan Skega 
formpressade siktarna. Inom Trellex anser många att fördelen med att 
stansa siktar är att detta görs nära kunden vilket underlättar servicen. 
Skega uppnådde inga höga volymer med produkten, vilket på Trellex av 
många förklaras med att försäljning av siktar kräver lokal närvaro. 

En ny epok i Skegas historia inleddes under 1960-talets sista år. 1969 
startar företaget tillverkning utomlands. Skega hade levererat slitgummi 
till Sydamerika, främst till Peru och Chile, sedan 1964 och den sydameri
kanska gruvindustrin hade expanderat under ett antal år. De höga skydd
stullarna och de stora geografiska avstånden gjorde det emellertid svårt 
att snabbt leverera reservdelar, varför en etablering inom området ansågs 
nödvändig. Kvarninfodringar och slitelement tillverkades i Skegas fabrik 
i norra Chile, som sysselsatte 20-30 personer. Allt utvecklingsarbete kon
centrerades däremot till anläggningen i Ersmark. 

Samma år köpte Incentive 50 procent av Skega. Incentive menade att 
Skegas fortsatta internationalisering borde ske genom etableringar av 
egna enheter snarare än genom licensavtal. Denna inställning utgjorde ett 
stöd för den fortsatta etableringen av tillverkande bolag utomlands. 1974 
startade Skega tillverkning i Kanada. Skega erhöll ökad goodwill, styrka 
och auktoritet genom att bli en del i en större koncern vilket av några an
ses ha underlättat företagets agerande på utländska marknader. 

Trots att Trellex påbörjade sin internationalisering under 1960-talet 
fick de först i början av 1970-talet ett ordentligt fotfäste på den euro
peiska marknaden och då främst på den franska och engelska marknaden. 
Trellex utvecklade under 1970-talet en stark marknadsposition på den eu
ropeiska marknaden och utvidgade i slutet av perioden även bearbetning
en till mer avlägsna marknader. 

Perioder av turbulens och omdaning 

Konkurrensen mellan de två företagen hårdnade och ändrade karaktär 
under 1980-talet. Företagsköp och hård priskonkurrens var två nya inslag 
i konkurrensen. Relationerna mellan aktörerna förändrades och turbulen
sen var stor. I nästa avsnitt skall agerandet, och den turbulens och omda
ning som detta gav upphov till, beskrivas mer ingående. 

Agerandet under 1980-talet 

Priskonkurrensen under 1980-talet 

Den priskonkurrens som bedrevs mellan företagen under 1980-talet ut
gjorde ett nytt inslag i konkurrensen. Både på Trellex och Skega beskrivs 
årtiondet som en period med allt starkare priskonkurrens. På Skega me
nar många att Trellex under perioden fram till 1986 var inkonsekvent i 
sin prissättning. Ena gången offererade de till ett mycket lågt pris och 



104. Liningbranschen 

nästa gång till ett betydligt högre pris. På omvänt sätt beskriver Trellex 
hur Skega ständigt offererade till allt lägre priser. 

Efter Trelleborgs köp av Boliden övergick Trellex, enligt den upp
fattning som många har på Skega, till att konsekvent vid varje affär kon
kurrera med hjälp av priset. Några på Skega kopplade samman Trellex 
prispolitik med deras vilja att antingen köpa upp eller konkurrera ut 
Skega. Andra ställde sig frågande och oförstående till Trellex agerande 
som ansågs vara företagsekonomiskt oförsvarbart. På samma sätt ställde 
många på Trellex sig frågande till Skegas företagsekonomiskt oförsvar
bara prispolitik. På Trellex diskuterades två möjliga anledningar till att 
Skega frångått sin tidigare inställning till priset. Skega kan, till följd av 
Trelleborgs köp av Boliden, ha ansett det nödvändigt att med priset som 
medel förhindra Trellex från att komma in på nya marknadssegment. VD 
skiftet 1986 sågs som en annan möjlig orsak. Skegas nye VD kom från 
stålbranschen där prispolitiken var helt annorlunda, varför han kan ha 
fört med sig en ny syn på pris och prispolitik. 

Inom Trellex förvånade många sig över att Skega sänkte priset på 
marknader där de hade en ledande position. Skegas agerande i Mexico 
och agerandet i samband med lanseringen av PolyMet tas som exempel på 
detta. Lågprispolitik på områden där man själv dominerar anses skada det 
egna bolaget. Att Skega däremot erbjöd låga priser till Boliden sågs av 
många som förståeligt eftersom de därigenom kunde återta förlorade 
marknadsandelar. På Skega upplevde många priskonkurrensen som sär
skilt stor inom produktgruppen barkningstrummor. Skega deltog i den, 
som de anser, av Trellex initierade priskonkurrensen och offererade till 
priser som varit olönsamma om inte affären bedömdes som strategiskt 
viktig eftersom ett olönsamt pris inte ansågs vara långsiktigt försvarbart. 
Även på Trellex sattes priser som var olönsamma. Deras installation av 
Orebed i Mexico utgör ett sådant exempel. Detta ansågs möjligt eftersom 
Skega helt dominerade marknaden. En förändrad prisbild på marknaden 
skulle endast drabba Skega. På Trellex sågs även Orebed som ett möjligt 
sätt att etablera sig i Mexico, trots den hårda priskonkurrensen. Detta ef
tersom Trellex var ensamma om att erbjuda de fördelar som Orebed an
sågs ha. 

På båda företagen menade man att priskonkurrensen varit för hård och 
att företagen borde tillämpa marknadsprissättning. Parterna var överens 
om att priskriget som pågått måste avbrytas men trots detta hade priskon
kurrensen fortsatt. Både på Skega och Trellex menade många att de vid 
en rad tillfällen försökt tillämpa marknadsprissättning men att konkurren
ten svarat med att erbjuda ett alltför lågt pris. En orsak som många ser 
till detta är den fiendskap och misstro som finns mellan företagen. 

Under 1989/90 menade många på Skega, men inte på Trellex, att pris
konkurrensen lättade. På Skega tror många att den omorganisering som 
genomfördes inom Trelleborgkoncernen bidragit till detta. Genom att 
Trellex organiserades inom Svedala industri AB antas Trelleborgs inver
kan på Trellex agerande ha minskat. På Skega anser några att priskonkur
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rensen främst har utvecklats som en följd av Trelleborgs strategi att köpa 
upp företag och omstrukturera mogna branscher. 

Företagsköp 

Det kanske mest omtalade inslaget i konkurrensen mellan Trellex och 
Skega under 1980-talet utgörs av Trelleborgs företagsköp under årtion
det. Även Skega köpte företag men i betydligt mindre omfattning. Dessa 
händelser behandlas i det följande och sammanfattas i nedanstående figur. 
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Figur 5:3 Företagsköp under 1980-talet 

Köpet av Boliden 

1986 köpte Trelleborg Boliden. På Trellex menar många att motiven till 
köpet uteslutande var ekonomiska. Att Trellex ökade sin försäljning på 
den svenska marknaden förs snarare fram som en effekt av köpet. Trellex 
var ej delaktiga i köpbeslutet eftersom detta fattades av koncernledning. 

Skega avslutade som en direkt konsekvens av köpet sitt utvecklings
samarbete med Boliden. Vid tidpunkten för köpet testades en ny infodring 
där gummi och stål kombinerades, Poly-Met, i en av Bolidens gruvor och 
i en kanadensisk gruva. Efter köpet förlades all utveckling i autentisk 
miljö till den kanadensiska gruvan. På Skega menar många att köpet inne
bar att idéerna bakom Poly-Met blev kända för Trellex och att det därför 
ej var möjligt att erhålla patent på produkten i Sverige. 

En av avdelningscheferna på Trellex menar att de kände till Poly-Met 
redan innan köpet av Boliden eftersom Trellex samtidigt testade Steel-
Cap, en liknande produkt, i samma gruva. Andra avdelningschefer på 
Trellex menar däremot att de hade mycket liten kunskap om Skegas test
körningar. Några på Trellex hävdar emellertid att patent ej var möjlig att 
erhålla, varken för Skega eller Trellex, eftersom idéen bakom produk
terna, sedan länge varit känd och provats i olika omfattning. Skega erhöll 
dock patent på Poly-Met i ett antal andra länder. På Trellex anses detta 
vara felaktigt varför man försökt häva Skegas patent. 
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Boliden hade ända sedan 1950-talet fungerat som Skegas huvudsakliga 
experimentverkstad, vilken man förlorade i och med köpet av Boliden. 
Det sågs som otillfredställande att helt förlägga testningen av nya produk
ter till utländska gruvor eftersom den huvudsakliga produktutvecklingen 
var förlagd till Sverige. För att kompensera den stora förlusten utökades 
samarbetet med LKAB och ett nytt samarbete med en liten gruva påbör
jades. Att inte Trellex sålde sina produkter till denna gruva sågs som en 
fördel. Under 1980-talets senare del har även produktutvecklingssamar
betet med dotterbolagen intensifierats. Det kanadensiska dotterbolaget står 
som ansvarigt för vissa utvecklingsprojekt och rutiner har byggts upp för 
ett kontinuerligt samarbete och inhämtande av idéer från dotterbolagen. 

Efter en tid upphörde Skegas leveranser till Boliden. Direkt efter kö
pet fick Skega information om att Boliden skulle köpa sina kvarninfod-
ringar på affärsmässiga grunder. Skega levererade vid tidpunkten för kö
pet omkring 90 procent av alla Bolidens kvarninfodringar. Beställning
arna från Boliden uteblev emellertid. Många på Skega menar att Trelle
borgs ledning uttryckligt förbjudit Boliden att köpa kvarninfodringar 
från andra än Trellex. På Trellex var många medvetna om att Trelleborg 
krävde att Boliden skulle köpa sina produkter från Trellex, men en något 
annorlunda bild ges av motiven och orsakerna till att kravet ställdes. 
Många menar att det i sig var felaktigt att ställa ett dylikt krav men att det 
var nödvändigt. 

Att Bolidens inköp skulle ske på affärsmässiga grunder visade sig, en
ligt avdelningscheferna på Trellex, vara omöjligt. Den tidigare kopp
lingen mellan Boliden och Skega och de relationer som utvecklats mellan 
individerna i de båda företagen, som fanns inom samma region, gjorde 
det omöjligt för Trellex att konkurrera med Skega på lika villkor. Därför 
ansåg man sig nödsakad att styra inköpen från Skega till Trellex. Efter ett 
antal år frångick Trelleborg detta krav. Förhoppningen var att, som man 
uttrycker det på Trellex, "pendeln skall stanna i ett normalläge" där var
ken personliga relationer mellan Skega och Boliden eller kravet från 
Trelleborg skulle förhindra att inköpen skedde på affärsmässiga grunder. 

1989 slöt Skega ett avtal med Boliden om totalansvar för infodringar 
till kvarnar i guldgruva i Enåsen. När Skega övertog detta ansvar från 
Trellex kunde de konstatera att Trellex haft stora problem med driftstopp 
o dyl. Några på Skega såg det som en stor seger att åter leverera till Boli
den. Skega tecknade 1991 serviceavtal för fyra kvarnar i Aitikgruvan och 
sålde infodringar till tre kvarnar i Laisvallgruvan. Därigenom återtog 
Skega delar av den försäljning som de förlorat i och med köpet av Boli
den. På Skega anser några att det finns två förklaringar till denna utveck
ling. För det första hade Trelleborgs inflytande över Bolidens val av le
verantörer minskat i och med bildandet av Svedala Industri AB. För det 
andra hade Boliden haft problem i sina relationer till Trellex. På Skega 
anser några att de bättre klarar av de krav som Boliden ställer. 

Att Skega förlorade den största kunden innebar att de intensifierade 
sina satsningar på andra produkter och marknader. Skegas försäljning till 
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LKAB ökade efter köpet. Infodringar till kvarnar för keramikindustrin 
vidareutvecklades i samarbete med italienska keramiktillverkare. Mindre 
kunder bearbetades även i större utsträckning än tidigare vilket gav upp
hov till många små leveranser och kortare serier. Detta ledde till att 
flaskhalsar och inflexibilitet i produktionsprocessen uppdagades varför ett 
genomgripande effektiviseringsarbete initierades. Nya rutiner infördes, 
tillverkningsprocessen effektiviserades och kapitalbindningen samt kost
naderna kopplade till produktionen reducerades. 

Köpet av Boliden fick även konsekvenser för Trellex. Försäljning till 
Boliden ökade drastiskt, vilket av många sågs som positiv men det gav 
även upphov till problem. Trellex produktionskapacitet var ej tillräckligt 
stor för att klara ökningen varför leveransförseningar, produktfel till 
följd av att vissa detaljer inte var helt färdigställda etc. förekom. Anled
ningen till dessa problem var, enligt en av avdelningscheferna, att Trellex 
ej förberetts i god tid på den omställning som köpet innebar. Med tiden 
utvecklades den kapacitet som krävdes, dels genom de åtgärder som vid-
togs vid fabriken i Trelleborg dels genom att tillverkning av kvarninfod-
ringar etablerades i Gällivare 1988. Etableringen i Gällivare förklaras 
förutom av behovet av produktionskapacitet även av att Trelleborg ville 
ta ett större regionalpolitiskt ansvar. 

Några av de intervjuade på Skega kan även se ytterligare ett motiv till 
etableringen i Gällivare. Sedan lång tid tillbaka hade ledningen för Trel
leborg uttryckt sitt intresse för att köpa Skega. Assar Svensson hade vid 
ett antal tillfället diskuterat denna möjlighet med Trelleborg, men vid 
samtliga tillfällen tackat nej till förslaget. Vid dessa möten kom det fram 
att Trelleborg avsåg att själva bygga en tillverkande enhet i Norrland om 
de inte kunde köpa Skega. Trelleborgs VD, sedermera ordförande, skrev 
även i tidskriften Rubbery att "inom fem år är Skega i våra händer". Aret 
därefter, 1988, startade Trellex sin tillverkning i Ai tik, helt i överenstäm-
melse med vad som sagts vid förhandlingarna om ett eventuellt köp. 

Att Trellex ingick i Trelleborgkoncernen och därför i vissa avseenden 
var starkare än Skega sågs av några på Skega som ett hot. Trelleborgs 
upprepade försök att köpa Skega samt andra åtgärder som antogs syfta till 
att konkurrera ut Skega förklarar denna känsla. När Assar Svensson 1969 
sålde delar av Skega till Incentive, ställde Svensson kravet att Incentive 
inte skulle sälja Skega till Trelleborg. 

Köpen av norska Viking och finska Nokia 

Två av företagsköpen påverkade endast indirekt konkurrensen i bransch
en. Det var köpen av Viking och Nokia. Genom Trelleborgs köp av Vik
ing 1984 kom Skega att även konkurrera med Trelleborg inom produkt
området fordonsband. På Trellex omtalas inte denna händelse som en del 
av konkurrensen mellan företagen, medan många på Skega ser detta som 
ett konkurrensutspel från Trelleborgs sida. De personer som befunnit sig 
i Skegas ledning under mycket lång tid relaterar ofta Skegas agerande till 
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Trelleborg. På Trellex särskiljs däremot den egna organisationens age
rande från Trelleborgs agerande. 

Sedan 1960-talet har Skega samarbetat med Hägglund & Söner i ut
veckling och tillverkning av band för bandvagnar. Hägglund & Söner fick 
1982 en stor order på bandvagnar från den norska staten. Det beslöts att 
Viking skulle tillverka banden till dessa. Därför var Skega intresserade av 
att köpa företaget. Viking tillverkade även andra produkter som skydds
kläder och transportband, vilka låg utanför Skegas verksamhetsområde. 
En viss tveksamhet fanns därför inför beslutet. Förhandlingar fördes 
mellan företagen och Skega gav ett bud på Viking. Affären var enligt vad 
några på Skega berättar nästan klar, då man genom media fick veta att 
Trelleborg köpt Viking. Detta kom som en stor överraskning och som en 
besvikelse för de inblandade personerna på Skega. På Trellex menar 
många att köpet av Viking främst var ett sätt för Trelleborg att stärka sin 
position inom produktområdet transportband. Trelleborg var inte primärt 
intresserad av Vikings bandtillverkning. Denna verksamhet sågs mera 
som en biprodukt som "följde med på köpet". 

Det andra köpet som indirekt påverkade konkurrensen i branschen ge
nomfördes 1989. Skega köpte Nokias banddivision, medan Trelleborg 
köpte andra delar av Nokia, framför allt deras tillverkning av transport
band. Skega hade sedan tidigare ett dotterbolag i Finland som tillverkade 
pumpar och flotationsdetaljer. 1988 startade Skega och Nokia ett gemen
samt säljbolag. Nokia sålde Skegas kvarninfodringar i Finland och upp
hörde med den egna tillverkningen medan Skega sålde Nokias produkter, 
bl a slang, transportband och stansad siktduk i Sverige. Som en följd av 
samarbetet sålde även Nokias tyska företag Conrad Scholtz GmbH och de
ras dotterbolag Skegas liningprodukter. Många på Trellex såg Skegas 
samarbete med Nokia som ett försök att komma in på marknaden för 
stansade siktar. Trellex hade expanderat inom detta produktområde 
medan Skega fortfarande endast tillverkade formgjutna grovsiktar. På 
Skega däremot förs den starka priskonkurrensen på den finska marknaden 
för kvarninfodringar fram som huvudargument för samarbetet. 

Trelleborg blev genom köpet av Nokias transportbandstillverkning le
dande på transportband i Europa vilket förs fram som huvudmotivet till 
köpet. På Skega anses det troligt att Trelleborg även var intresserad av att 
köpa banddivisionen, men att Skega denna gång lyckades bättre. I Trelle
borgs köp av Nokia ingick även den tyske transportbandstillverkaren 
Scholtz, som tidigare fungerat som Skegas återförsäljare. Skega blev 
tvungen att avbryta sitt samarbete med Scholtz men menar att skadan ej 
var stor, då samarbetet mellan dem inte kommit i gång på allvar. 

Köpet av ett 20-tal Allis Chalmer företag 

1987 köpte Trelleborg ett 20-tal Allis Chalmer företag. Därigenom kom 
de att äga omkring hälften av världens maskintillverkare och närmare 80 
procent av alla kvarntillverkare. Allis Chalmer företagen fortsatte även 
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efter köpet att inhandla kvarninfodringar från Skega. En anledning som 
förs fram till detta är att priset spelar stor roll för maskintillverkarnas in
köp. Över tiden har många på Skega konstaterat att leveranserna till Allis 
Chalmersföretagen minskat drastiskt. Några har uppfattningen att Trelle
borg försöker påverka maskintillverkarna att handla inom koncernen. 

En svensk pumptillverkare, Sala International ingick bland de företag 
som Trelleborg köpte. Skega hade sedan mycket lång tid tillbaka sålt 
pumpinfodringar till Sala. På Skega menar många att Trelleborg till en 
början gav direktiv om att pumpinfodringarna i framtiden skulle levere
ras av Trellex. Efter en tid köpte dock Sala infodringarna från Skega vil
ket av Skega förklaras med att de bättre svarade upp emot de krav som 
Sala ställde på produkterna. En viss stolthet finns hos medarbetarna på 
Skega över att på detta sätt få sin överlägsenhet bekräftad. På Trellex 
hävdar många att Allis Chalmers inköp inte styrts och att detta inte varit 
nödvändigt eftersom maskintillverkarna köper sina produkter på affärs
mässiga grunder. Däremot anser några att priskonkurrensen hårdnat i 
relationerna till Allis Chalmers. Under de senaste åren har emellertid 
Trellex leveranser till Allis Chalmers ökat och förväntas öka ytterligare i 
framtiden allt eftersom Trellex integreras med Allis Chalmers. 

I USA integrerades företagens marknadsorganisationer vilket gav 
Trellex en särställning relativt Skega. Trellex säljer även sina produkter 
via Allis Chalmers försäljningsbolag på andra marknader som t ex i 
Chile. Marknader där företagen ej etablerat egna försäljningsbolag bear
betas via Minco International en gemensam försäljningsorganisation. På 
Trellex menar många att en kunskapsutveckling kommit till stånd som en 
följd av integrationen. Genom att ingå i samma koncern som ett maskin-
tillverkande företag erhålls ökade expertkunskaper om den process i vil
ken infodringar och liningprodukter i övrigt ingår. Trellex planerar även 
att i större utsträckning erbjuda systemlösningar och på detta sätt ta vara 
på fördelarna som integrationen med Allis Chalmers ger. Skega har till 
följd av sin specialisering på gruvindustrin utvecklat ett stort kunnande 
om anrikningsprocessen och många på Skega menar att de över tiden ut
vecklat en kunskapsmässig konkurrensfördel relativt Trellex. 

Båda konkurrenterna menar att Skega erhållit fördelar relativt de öv
riga maskintillverkarna som en följd av Trelleborgs köp av Allis 
Chalmer. De maskintillverkare som inte ägs av Trelleborg köper sina 
kvarninfodringar från Skega eftersom Trellex indirekt är deras konkur
rent. Franska, tyska och engelska maskintillverkare har t ex tagit kontakt 
med Skega i syfte att få till stånd ett samarbete. 

Produktutveckling - kapplöpning eller imitation 

Det är främst i utvecklingen av kvarninfodringar som Skega och Trellex 
direkt konkurrerat med varandra. På Skega ser man sig själva som tek
niska ledare i utvecklingen av infodringar. Många menar att Trellex imi
terat Skega, snarare än tvärt om. Vissa exempel nämns då Skega utnyttjat 
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den utveckling som bedrivits på Trellex som inspiration för den egna 
produktutvecklingen. I de flesta fall anser man dock att det har varit tvärt 
om. Även på Trellex anser några att Skega är ett teknikintensivt företag 
som satsat stora resurser på produktutveckling och på riskfyllda projekt. 
De anses även vara mer uthålliga över tiden i sina försök att lyckas med 
ett utvecklingsprojekt. Däremot anses Skega vara smala i sin produktut
veckling genom att de specialiserat sig på liningprodukter för gruvindus
trin. De åtgärder som vidtagits i syfte att utveckla nya produkter kan 
sammanfattas i nedanstående figur. 
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Figur 5.4 Produktutvecklingen inom liningbranschen3 

Att ha en konkurrent i Sverige som satsat intensivt på att produktutveck
ling upplevs av många ha stimulerat båda företagens utveckling. Utveck
lingsarbetet har enligt uppfattningar på Trellex i flera fall startat paral
lellt i de båda företagen. Att konkurrenten drivit ett liknande utvecklings
projekt har gett upphov till ett ökat risktagande och ökad uthållighet i 
produktutvecklingen. På båda företagen förs patentansökningarnas bety
delse fram. Båda företagen bevakar i detalj alla patentansökningar från 
konkurrenterna och därigenom erhålls snabbt information om den forsk
ning som bedrivs hos konkurrenten. Inga utländska konkurrenter bevakas 
på samma sätt, dels därför att det är betydligt svårare att få tillgång till 
deras patentansökningar, dels därför att de övriga konkurrenterna vanli
gen imiterar Skegas och Trellex produkter. 

Utvecklingen av kvarninfodringar 

I slutet av 1950-talet och början av 1960-talet togs den första kvarninfod-
ringen fram. Skega fick patent på det infästningssystem som de marknads
förde fram till 1977 medan Trellex patenterade en infodring som mycket 
snart visade sig vara problematisk att använda. 1969 lanserade Trellex 
därför en ny kvarninfodring med ett helt stumt mekaniskt infästningssys
tem. 1977 utvecklade Skega ett nytt infästningssystem. Därigenom när
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made sig Skega Trellex lösning på infästningsproblematiken. Under 1980-
talets sista år har Trellex närmat sig Skegas lösning och tagit bort stålske
nan i plattan för att därigenom reducerade kostnaden för produkten på ett 
begränsat antal prisutsatta installationer. 

Under 1980-talet gick utvecklingen inom gruvindustrin mot färre och 
större kvarnar. Poly-Met och Steel-Cap, fodringar där gummi kombine
rats med stål, utvecklades för de stora kvarnarna. Försök och experiment 
med att kombinera stål och gummi hade tidigare genomförts både på 
Skega och Trellex men inga nya kvarninfodringar hade utvecklats. Två 
anledningar förs fram till detta, dels att stålkvaliteen inte var tillräckligt 
bra för att klara de krav som ställdes, dels att stålpriserna steg relativt 
gummipriserna under 1970-talet. Tack vare prisbilden var det lönsam
mare att installera gummiinfodringar även om de förslets snabbare. 

Initiativet till Skegas utveckling av Poly-Met togs i Kanada där före
komsten av stora autogena kvarnar var markant, varför infodringar för 
primärkvarnar efterfrågades. Vid Skegas kanadensiska dotterbolag ut
vecklades därför en produkt som patenterades i Kanada. Hos Boliden hade 
gummi infodrats i primärkvarnar varför mycket höga lyftar krävdes för 
att infodringarna skulle klara påfrestningarna. På Boliden konstaterades 
det att kapaciteten i kvarnarna ökade när lyftarna slitits ned något, varför 
de efterfrågade lägre lyftare med samma hållbarhet som höga lyftare. 
Boliden vände sig därför till Skega som vidareutvecklade den produkt 
som tagits fram i Kanada. Detta samarbete påbörjades före Bolidenköpet. 

Efter Trelleborgs köp av Boliden fick Trellex erbjudandet att leverera 
den infodring som man på Boliden efterfrågade. Trellex hade redan tidi
gare försökt kombinera gummi och stål, men detta hade ej resulterat i nå
gon ny produkt, med ett undantag. Trellex licenstagare i Japan hade ut
vecklat en stål/gummi infodring för stångmalning i en primär kvarn. När 
Boliden efterfrågande denna typ av infodring kunde Trellex använda lär
domarna från utvecklingsarbetet i Japan och i december 1986 installera
des en ny infodring försedd med en ståltopp på lyftarens översida. 

När man på Skega beskriver utvecklingen av Poly-Met och Steel-Cap 
menar många att Trellex genom Bolidenköpet fick idéerna som sedan re
sulterade i att Steel Cap utvecklades. För att inte utveckla en produkt 
identisk med Skegas har Trellex enligt en av avdelningscheferna på Skega 
tagit fram en konstruktion med alltför mycket stål i kombination med 
gummi. Detta gjorde att Steel Cap blev dyrare att tillverka vilket ses som 
en nackdel för Trellex. På Trellex däremot menar några att Skega tillsatt 
för lite stål och ser därför Steel Cap som en mer fullödig produkt. Även 
på Trellex ses köpet av Boliden som viktigt för utvecklingen av Steel Cap, 
men inte för att information erhölls om Skegas utveckling, utan för att 
Boliden gav Trellex möjligheten att utveckla Steel-Cap. Både på Skega 
och Trellex menar många att Skega kommit längre i lanseringen av Poly-
Met. På Skega ses detta som en följd av det försprång som man hade i ut
vecklingsarbetet. På Trellex ses Skegas låga pris som förklaringen. 
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Utvecklingen av infodringar till barkningstrummor 

Under 1970-talet minskade flottningen av timmer till förmån för land
transport av timmer vilket medförde att grus följde med timmerstock
arna. Detta gav upphov till större nötning på barkningstrummorna när 
stockarna skulle barkas. Barkningstrummorna infodrades vanligtvis med 
stål. När Assar Svensson uppmärksammade problemet fick han idén att 
infodra trummorna med gummi. Från 1977 bedrev därför Skega ett in
tensivt utvecklingsarbete som resulterade i att de lanserade infodringar 
för barkningstrummor och erhöll patent på infästningssystemet. Skega 
mötte både tekniska och marknadsmässiga problem varför utvecklingsar
betet och marknadsintroduktionen fortsatte in på 1980-talet. 

1978 installerade Trellex sin första infodring i en barkningstrumma. 
På Skega anser många att denna i flera avseenden liknade Skegas infod
ring. Trellex kunde inte erhålla patent på denna produkt eftersom nyhets
värdet var ringa, vilket ledde till att de något år senare lanserade en an
nan typ av infodring på vilken de erhöll patent. Trellex fick idéen till 
produkten i sina kontakter med ett norskt pappersbruk. Man konstaterade 
att barkningstrummor i många avseenden fungerade som malkvarnar var
för tanken uppstod om möjligheten att infodra barkningstrummor i 
gummi. En infodring utvecklades och testades med goda resultat. 

Utvecklingen av infodringar till barkningstrummor sågs på Trellex 
som ett högrisk- och högkostnadsprojekt varför många var tveksamma in
för satsningarna på denna produkt. Produkten skulle säljas på en marknad 
som Trellex ej tidigare bearbetat och infodringarnas tekniska prestanda 
vid långvarig drift var ännu ej utprövad. Trellex beslutade dock att ut
veckla infodringarna. Några av avdelningscheferna menar att vetskapen 
om att även Skega bedrev ett liknande utvecklingsprojekt påverkade 
Trellex beslut. Om inte Skega intresserat sig för barkningstrummor tviv
lar de på att Trellex hade fattat detta beslut. 

Båda konkurrenterna anser att Skega har den starkaste positionen på 
världsmarknaden för infodringar till barkningstrummor. Detta förklarar 
Trellex med att Skega satsat hårdare på utvecklingen och marknadsintro
duktionen än Trellex. Många på Trellex förklarar detta med att de, till 
skillnad från Skega, har ett brett sortiment som förutsätter produkt- och 
marknadsutveckling på bred basis, medan Skega specialiserat sig på in
fodringar. På Skega anser många att den egna infodringen är bättre än 
Trellex infodring. Ett av argumenten som förs fram av ett flertal perso
ner är att Skega 1990 hade installerat drygt 100 infodringar världen över 
medan Trellex endast hade några få installationer. 

På Skega upplevdes priskonkurrensen från Trellex vara stor inom om
rådet för barkningstrummor, vilket försvårat produktlanseringen. En av 
de personer som deltagit aktivt i utvecklingsarbetet säger följande om 
Trellex agerande; "De försökte mer eller mindre att köpa sig in på mark
naden genom att sänka priset, vilket innebar att vi också gjorde det, ... nu 
när de är mer eller mindre ute kan vi inte höja priset pang bom". På 
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Trellex anser man sig inte vara "mer eller mindre ute" utan ser infod-
ringar till barkningstrummor som en produkt bland de övriga. Däremot 
är målsättningen att koncentrera verksamheten till kärnan för Trellex 
verksamhet, mineralbearbetning. Både infodringarna till barkningstrum-
morna och fendrarna ligger utanför verksamhetens kärna, vilket påverkar 
sättet att förhålla sig till produkterna. 

På Skega är man eniga om att marknadspotentialen för barknings
trummor är stor och att det dessutom finns en stor eftermarknad. Därför 
har tillverkning av infodringar påbörjats i Kanada. Konkurrenssituatio
nen bedöms som fördelaktigare i början av 1990-talet än under det före
gående årtiondet bl a därför att Trellex är mer passiv i sitt agerande. Viss 
utländsk konkurrens finns men några på Skega hävdar att denna konkur
rens inte utgör något hot. Att de lyckats etablera sig på marknaden för
klarar en av avdelningscheferna på Skega med att priskonkurrensen mel
lan Trellex och Skega skapat utrymme för andra svagare konkurrenter. 

Utvecklingen av siktar 

Trellex erbjuder siktar för grov-, medel- och finsiktning. Skega är verk
samma inom området för grovsiktning och främst för gruvindustri. 
Skega och Trellex har inte agerat relativt varandra vid utvecklingen av 
siktar på samma sätt som vid utvecklingen av infodringar. Några avdel
ningschefer på Trellex menar att syftet med Skegas köp av Nokia var att 
få tillgång till deras siktar, vilket inte överensstämmer med Skegas be
skrivning. På Skega omtalas endast de åtgärder som vidtagits på siktsidan 
i förbigående. Trellex utvecklade och breddade sitt siktsortiment i slutet 
av 1970- och under 1980-talet. Trellex förfinade och vidareutvecklade 
siktarna och erhöll därigenom en ökad precision . Polyuretan (PU)4 bör
jade användas som material i siktarna, vilket gav ökad precision. Materia
let är relativt lätt att framställa varför en rad lokala konkurrenter etable
rats i olika länder. Under 1980-talets första del utvecklade Trellex ett 
PU-modulsystem. Genom modulsystem ökade flexibiliteten, d v s det blev 
lättare att anpassa siktdukarna till olika typer av siktar. Skega utvecklade 
inte motsvarande modulsystem och några på Trellex tolkar detta som 
Skega efter de misslyckade försöken att etablera sig inom siktområdet valt 
att prioritera utvecklingen av andra produkter. Därför ses inte Skega som 
en allvarlig konkurrent inom detta område. 

Skegas köpte emellertid Crigomsa ett spanskt företag 1991 som bl a 
tillverkar siktar. Köpet beskrivs av några på Skega som ett försök att för 
första gången genomföra en ordentlig satsning på siktar i syfte att bredda 
verksamheten. På Trellex är de medvetna om att Skegas köp men ser det 
snarast som ett försök att utvidga marknadspositionerna på den europe
iska marknaden för kvarninfodringar. Det upplevs inte som troligt att 
Skega genom köpet vill etablera sig starkare inom området för siktar till 
grus- och stenindustrin. Därför har inga direkta motåtgärder vidtagits. 
En av avdelningscheferna menar att Crigomsas siktar är av en betydligt 
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lägre kvalité än Trellex siktar och att Crigomsas serviceorganisation är 
bristfällig och att det därför inte är möjligt för Skega att genom köpet ut
veckla internationellt framstående positioner. 

Utvecklingen av Orebed 

Efter att uppfinnaren Bertil Brandt lämnat Skega utvecklade han tillsam
mans med Folke Svensson en ny infodring för kvarnar där magneter vul-
kades in i gummit. Han antog att magneterna skulle dra till sig sten inne
hållande järnmalm och bilda ett "foder" av sten mot vilka den övriga mal
men kunde malas. Därigenom skulle magnetinfodringen få "evig livs
längd". Uppfinnarna tog kontakt med Skega för att få hjälp med utveck
lingen och för att sälja patentet. Efter att ha genomfört en marknadsana
lys bedömde Skega den potentiella marknaden som liten. Magnetfodret 
var endast möjligt att använda för målning av malm innehållande mag-
netitisk järnmalm, varför marknaden var liten. De krav som uppfinnarna 
ställde på ekonomisk ersättning bedömdes vara för höga varför Skega 
valde att inte köpa patenträttigheten. De deltog emellertid under en period 
i utvecklingsarbetet, varefter uppfinnarna fortsatte med arbetet själva. 

1981 installerades Orebed i två gruvor med järnmalmsbrytning och 
testresultaten var goda. De två uppfinnarna vände sig därför till Trelle
borg för att sälja patenträttigheten. Trelleborg startade 1982 tillsammans 
med uppfinnarna ett joint venture, Trellex Orebed AB, som köpte patent
et. Efter en tid köpte Trellex rättigheterna och blev därigenom ägare av 
Orebed. Till en början marknadsfördes Orebed som en infodring med 
evig livslängd. Det visade sig dock att Orebed slets i vissa kvarnar och 
med vissa maltekniker, vilket gav produkten en begränsad livslängd. De 
ursprungliga försäljningsargumenten höll alltså inte för alla situationer 
varför Trellex, 1987, beslöt att utreda möjligheterna att vidareutveckla 
produkten. På Trellex kom man fram till att driftsfördelarna och inte 
produktens "livslängd" utgjorde huvudargumentet för att installera Ore
bed. Trellex förändrade därför hela sin marknadsföring och re-lanserade 
Orebed 1991 med nya försäljningsargument. 

Skega har noga följt utvecklingen och resultaten av de installationer 
som gjorts under 1980-talet. Många anser att Orebed endast utgör en 
marginalprodukt med tanke på att det krävs en viss typ av malm och 
malteknik för att produkten skall fungera. Orebed ses därför inte som ett 
hot mot de egna produkterna. För att vara förberedda på att magnetfo-
dren kan komma att få ett större användningsområde, följer Skega allt
jämt utvecklingen. I övrigt omtalas ej Trellex nya satsning på Orebed. 

Marknadssatsningar 

Under 1980-talet har både Skega och Trellex utvidgat sina marknadsorga
nisationer. I det följande skall ett antal marknadssatsningar diskuteras och 
i figuren nedan presenteras företagens agerande under 1980-talet. 
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Figur 5.5 Agerandet i konkurrensen om marknaden 

Marknadsinvesteringar utomlands 

1980-talet inleddes med en svag konjunkturutveckling i Västeuropa. Kon
junkturväxlingarna inom gruvbranschen hade tidigare varierat mellan 
olika geografiska marknader, varför en nedgång i Europa antogs inne
bära en uppgång i Amerika. 1980 valde därför Skega att starta ett tillver
kande bolag i Mexico. Skega ägde till en början 49 procent av det företa
get men utökade 1985 andelen till 90 procent och 1986 till 100 procent. 
Trellex engagerade Skegas före detta agent för försäljning av sina pro
dukter i Mexico. Trellex hade tidigare sålt sina produkter till Mexico via 
det amerikanska försäljningsbolaget. Signaler om att Mexico avsåg att 
höja tullmurarna mot USA ledde till att Trellex 1980 bildade ett joint 
venture med ett mexikanskt företag för försäljning av gruvgummipro-
dukter. Till detta avtal knöts även en tillverkningslicens. 

Många på Trellex menar att Skega svarade med att sänka priserna. Att 
Skega hade egen tillverkning i landet gav dem möjligheten att använda 
priset i konkurrensen mot Trellex. Denna bild stämmer inte överens med 
Skegas beskrivning. Många på Skega menar att konkurrensen från företag 
som tillverkar stålinfodringar är hård och att priset i konkurrensen med 
dem utgör en viktig variabel. Både på Skega och Trellex menar många att 
Trellex misslyckats med att utveckla en position i Mexiko. Trellex har 
därför försökt att lansera Orebed i Mexico. Den första installationen 
gjordes i form av ett leasing avtal till ett lågt pris. En av avdelningsche
ferna förklarar att syftet med detta var att få ett fotfäste på marknaden. 
Skega har inte vidtagit motåtgärder, dels därför att de ej tror på produk
ten, dels därför att satsningen ännu ej gett synbara resultat. 

1980 startade Skega även ett säljbolag i USA. Problem hade uppstått i 
relationen mellan Skega och deras licenstillverkare i USA, varför licens
avtalet sades upp. Detta ses som huvudorsaken till etableringen av säljbo-
laget. Den tidigare licenstagaren fortsatte emellertid att tillverka och sälja 
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Skegas produkter, vilket innebar att de fick en ny konkurrent på den 
amerikanska marknaden. Skega uppförde 1982 en ny fabrik och byggde 
ut den gamla fabriken i Kanada. Den förväntade efterfrågeuppgången på 
den amerikanska marknaden, samt möjlighet att kompensera förlusten av 
licenstillverkaren i USA genom att öka andelen egen tillverkning på den 
nordamerikanska marknaden, förs av några fram som viktiga motiv till 
investeringarna i Kanada. Trellex hade sedan slutet av 1960-talet sålt sina 
liningprodukter via Trelleborgs försäljningsbolag i USA. 1981 startade 
de ett försäljningsbolag i Kanada. Genom etableringen ville Trellex ut
vidga den försäljningsnivå som uppnåtts på den nordamerikanska mark
naden. Även många på Trellex för fram förväntningarna om en uppgång 
på marknaden som ett motiv till investeringarna. 

Konjunkturuppgången på den amerikanska marknaden uteblev emel
lertid vilket bl a ledde till att produktionskapaciteten vid Skegas nyupp-
förda anläggningar i Kanada och Mexico ej kunde utnyttjas. Skega mötte 
även en hårdare priskonkurrens än väntat. Motgångarna ledde till att 
Skega 1986 valde att lägga ned det amerikanska säljbolaget och att sam
ordna tillverkning och marknadsföring på de amerikanska och kanadensi
ska marknaderna till de kanadensiska och mexicanska bolagen. 

1988 köpte Trellex ett företag som tillverkade och sålde fendrar på 
den amerikanska marknaden. En av avdelningscheferna menar att Trellex 
hade för avsikt att utöka tillverkningen vid det amerikanska bolaget till att 
gälla hela Trellex sortiment. De ville dessutom erhålla marknadsandelar 
och ett namn inom, det för Trellex nya, produktområdet fendrar. Efter
som Trellex, enligt några på Skega, haft begränsade framgångar i USA 
vidtog Skega inte några direkta motåtgärder. Trellex menar däremot att 
det egna företagets verksamhet på den amerikanska marknaden utvecklats 
positivt. 1991 förstärktes engagemanget i USA genom att den del av 
Trelleborgs försäljningsbolag som hanterade liningprodukterna integrera
des med Allis Chalmers enhet i USA. 

Både Trellex och Skega har under 1980-talet utvecklat sin bearbetning 
av den sydamerikanska marknaden. Skega hade sedan 1969 ett tillver
kande bolag i Chile. 1982 startade Skega även ett säljbolag i Brasilien och 
licenstillverkade under en period sina produkter i Brasilien vilket ledde 
till att de 1984 starta deett tillverkande bolag i landet. Samma år genom
fördes nyinvesteringar vid det chilenska företaget. Skega köpte även 40 
procent av ett peruanskt företag som tillverkade slitgummi. Ägarandelen 
utökades senare. Syftet med dessa investeringar var främst att befästa sin 
position på den sydamerikanska marknaden, vilken bedömdes vara en stor 
framtida gruvmarknad. De ökade tullavgifterna utgjorde ett annat viktigt 
motiv till satsningarna i Peru och Brasilien. 

Trellex hade främst sålt sina produkter till Sydamerika direkt från 
Sverige via Trelleborgs representanter men startade under 1970-talet en 
tillverkande enhet i Brasilien. Denna avvecklades dock under 1980-talet. 
Inflationen i Brasilien upplevdes som alltför stor för att det skulle vara 
möjligt att på ett effektivt sätt bedriva verksamhet i landet. Även Skega 
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fann det nödvändigt av avveckla den tillverkande enheten i Brasilien 1987 
p g a den höga inflationen. Verksamheten vid de chilenska och peruanska 
bolagen fungerade däremot väl och Skega har med hjälp av sina investe
ringar etablerat en stark position på den sydamerikanska marknaden. På 
Skega menar många att det krävs lokal tillverkning för att lyckas i Syda
merika. På Trellex anser några att den tullättnad som kommit till stånd i 
länder som t ex Peru, gett dem möjlighet att expandera i Sydamerika. 
Trellex påbörjade i slutet av 1980-talet ett försäljningssamarbete med Al-
lis Chalmers försäljningsbolag i Chile och ser därigenom möjligheter att 
vidareutveckla sin bearbetning av den sydamerikanska marknaden. 

Konjunkturnedgången i Europa och Amerika slog inte igenom på mer 
avlägsna marknader. Både Skega och Trellex utökade sin marknadsbear
betning på dessa marknader under årtiondet. 1975 startade Skega li
censtillverkning i Indien. Under perioden fram till 1987 var, enligt några 
på Skega, Trellex närvaro på den indiska marknaden marginell. 1987 
blev Trellex delägare i ett indiskt bolag som började tillverka och sälja 
deras produkter på licens, men enligt vad några på Skega erfar är det 
främst transportband som tillverkas. 1989 gick Skega in som delägare till 
40 procent i det företag som licenstillverkat deras produkter i Indien. En 
av avdelningscheferna menar att detta gjordes för att försäkra sig om att 
licenstagaren ej blev uppköpt av någon konkurrent. Några på Skega me
nar att deras personal i Indien har en högre kunskapsnivå vad gäller 
gummi för mineralhantering, eftersom de utbildats vid Skega i Ersmark, 
och att Trellex därför inte utgör ett hot på den indiska marknaden. På 
Trellex menar några att potentialerna på den indiska marknaden är stora 
och att det finns plats för både Skega och Trellex. 

Trellex ökade sitt engagemang i Australien under 1980-talet både ge
nom licenstillverkning och genom att etablera ett säljbolag. Skega hade 
sedan lång tid tillbaka bedrivit verksamhet i landet och eftersom Trellex 
satsningar främst berörde sikt- och transportbandsverksamheten sågs ej 
Trellex etablering som ett hot. 1991 tog emellertid Trellex upp egen till
verkning i landet. En av avdelningscheferna menade att Skega, vid ge
nomförandet av studien, var oviss om Trellex motiv och ambitioner i 
samband med etableringen av tillverkningsbolaget, varför Skega förehöll 
sig avvaktande och sökte mera information om etableringen. 

Under 1980-talets sista år förstärkte Skega sin marknadsorganisation i 
Europa. 1988 startade Skega ett eget säljbolag i England, dels därför att 
deras agent börjat sälja konkurrenten Gomys produkter. Dels för att bi
behålla den marknadsledande ställning som man hade på kvarninfodringar 
i England. 1989 köpte även Skega sin franske agent och bildade ett dot
terbolag. Många menar att Skega därigenom skulle stärka sina positioner 
inom EG området. Om Trellex närvaro i Frankrike säger en av Skegas 
medarbetare följande; "dom har haft en massa människor men det har 
inte hänt något". På Trellex ser många ej Skegas agerande på den euro
peiska marknaden som ett hot. De ser också sin egen position som stabil. 
Att Skega som en av avdelningscheferna uttrycker det "missat Europa" 
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sedan lång tid tillbaka innebär att Trellex har fördelen av redan etable
rade starka relationer med kunderna. Relationerna ses som en garanti för 
att Trellex skall bibehålla sin position på den europeiska marknaden. 

Skega analyserade i slutet av 1980-talet sin position på den europeiska 
marknaden relativt Trellex. Det kunde då konstateras att Skega försum
mat den europeiska marknaden och att Trellex hade en dominerande 
ställning vad gäller siktar och att de även lyckats utveckla en bra position 
på marknaden för kvarninfodringar. Skega var dock fortfarande mark
nadsledande. Det beslöts då att medvetet intensifiera bearbetningen av den 
europeiska marknaden samt att expandera inom siktområdet. Skega blev 
därför 1991 delägare av spanska Crigomsa, som bl a tillverkade siktar. 

Trellex beskriver Crigomsa som en konkurrent som påbörjat en ex
pansion internationellt, men ej som en av huvudkonkurrenterna. Cri
gomsa köper valsad gummiduk för transportband och stansar hål i dessa 
till skillnad från Trellex och andra sikttillverkare som specialtill verkar 
siktdukar för att siktarna bättre skall klara av den nötning som de utsätts 
för. Skegas samarbete med Crigomsa, ses därför inte som ett hot för de
ras positioner inom siktområdet. Däremot tror några på Trellex att Skega 
avser att stärka sin position på den spanska marknaden för kvarninfod
ringar. Vetskapen om att Skega tidigare övervägt att köpa den spanska 
konkurrenten Gomy förs fram som ett argument för detta. Spanien be
skrivs även som en intressant gruvmarknad. 

Under 1980-talets senare del har Trellex i större utsträckning än tidi
gare samarbetat med andra företag. 1988 bildade Boliden, Trellex och 
Allis Chalmers ett gemensamt säljbolag, Minco International för bear
betning av nya marknader. Minco International är ett litet företag med 
omkring 15 anställda. Genom samarbetet ökade Trellex sin försäljning på 
avlägsna marknader, vilket även några på Skega påtalar. 

Bearbetningen av den svenska marknaden 

Den svenska marknaden har haft stor betydelse både för Trellex och 
Skega. Företagens stora kunder har funnits på den svenska marknaden 
och företagens kunskap om kundernas behov och nya produkter har ut
vecklats i ett intimt samarbete med de svenska kunderna. I bearbetningen 
av de svenska kunderna har olika metoder utvecklats för att knyta kunden 
närmare till sig. I början av 1980-talet erbjöd Skega Boliden att köpa sk 
serviceavtal vilket innebar att Skega åtog sig totalansvar för driften av 
kvarninfodringarna mot en avgift per kilowattimme i drift. Boliden av
böjde detta erbjudande. Genom att avsäga sig ansvaret var de rädda att 
förlora intresset för vidareutvecklingen av produkterna. 1986 slöt Skega 
emellertid ett liknande avtal med LKAB. Försäljningsintäkterna blev 
mindre på kort sikt men några på Skega menar att den tätare bindningen 
till kunden utgör en fördel och att en tillfredställande lönsamhet kommer 
att erhålls på längre sikt. 
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1986 bildades Trellex Service, en ny division inom Trellex, som 
bestod av 15 servicenheter i Sverige, Norge och Storbritannien. Inom 
ramen för denna serviceorganisation sålde Trellex serviceavtal med total
ansvar för produktgrupperna siktar och transportband samt under 1990-
talet även för liningprodukter. Många ser det som en fördel att kunna 
erbjuda service för flera produkter, från en och samma enhet. Trellex 
siktförsäljning har alltid krävt regionala enheter för installation och 
stansning av siktar vilket gett en lång erfarenhet av att administrera en 
geografiskt spridd organisation. På Skega bedömer många Trellex sats
ning som riktig men Trellex upplevs ha haft problem med att utveckla 
lönsamhet för de enskilda enheterna. En förklaring kan vara att Trellex 
äger serviceenheterna. Enheternas motivation att stäva mot lönsamhet kan 
därmed ha minskat. Skega valde därför att under 1989 och 1990 sluta 
samarbetsavtal med fristående servicenheter för att bygga upp ett lik
nande servicenät men med ett större ansvar för de enskilda enheterna. 

Konkurrensspelen i liningbranschen - en sammanfattning 

I det följande skall ett antal konkurrensspel som utspelats under 1980-talet 
sammanfattas. Det är främst i företagens produktutveckling och mark
nadsbearbetning som konkurrensspelen varit tydliga. I figuren nedan illu
streras några viktiga konkurrensspel inom dessa områden. 
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Figur 5.6 Några exempel på konkurrensspel som bedrivits mellan 
företagen i deras marknads- och produktutveckling 
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I den fortsatta utvecklingen av kvarninfodringar och i utvecklingen av in-
fodringar till barkningstrummor har företagen vidtagit likartade åtgär
der. Både Trellex och Skega följer noga konkurrenternas utvecklingsar
bete genom att ta del av patentansökningar och genom den information 
som erhålls hos gemensamma kunder. Båda företagen poängterar att de 
varit först och att de erhållit idéerna oberoende av konkurrenten samt att 
konkurrenten följt efter och vidtagit ett likartat utvecklingsarbete. Frågan 
om vem som varit först och stimulerat den andre är prestigeladdad. 

När det gäller Skegas och Trellex marknadsutveckling kan tre olika 
konkurrensspel identifieras. För det första konkurrerar företagen om en
skilda affärer hos enskilda kunder vilket ej tagits med i figuren ovan.5 

För det andra kan direkta drag och motdrag på de enskilda marknaderna 
identifieras. Ovan har kampen om den Mexikanska marknaden beskrivits 
där Trellex upplever att Skega motverkat deras försök att etablera sig på 
marknaden genom direkta motdrag. På Skega menar de att den inhemska 
konkurrensen snarare påverkat deras agerande. Liknande konkurrensspel 
har förekommit i bl a Indien och Australien. För det tredje relateras åt
gärder som vidtagits på en marknad till åtgärderna på en annan marknad 
inom samma region och mellan olika regioner. Ovan har konkurrens spe
let på den nordamerikanska marknaden beskrivits. När man på företagen 
berättar om de enskilda åtgärderna inom regionen relateras de vidtagna 
åtgärderna eller valet att inte genomföra någon motåtgärd till konkurren
tens agerande inom regionen som helhet. 

Vid sidan av de direkta konkurrensspelen mellan Skegas och Trellex 
liningdivisioner har även Trelleborgs och Skegas agerande som helhet di
rekt påverkat konkurrensen mellan liningdivisionerna. Det är främst fö
retagsköpen under 1980-talet som fått konsekvenser för konkurrensen i 
liningbranschen vilket illustreras i figuren nedan. Pilarna i figuren illus
trerar vilka åtgärder som följer på varandra i tiden. Dock måste här po
ängteras att åtgärderna delvis överlappar varandra. 

Trots att Trelleborgs köp av Boliden stod utanför både Skega och 
Trellex kontroll fick det direkta konsekvenser för konkurrensen mellan 
dem. Skega vidtog motdrag för att kompensera de förluster som köpet 
innebar, både vad gäller avsättningsmöjligheter och utvecklingssamarbe
tet. Köpet gav även upphov till följdeffekter för Trellex dels genom att de 
byggde ut sin produktionskapacitet, dels genom att utvecklingen av Steel-
Cap stimulerades. På Skega ses denna utveckling som en följd av infor
mationen om Poly-Met och på Trellex som en följd av Bolidens efterfrå
gan. Köpet gav även upphov till åtgärder som upplevdes som direkt des
truktiva. Trelleborgs direkta direktiv till Boliden om att inköpen skulle 
göras hos Trellex och priskonkurrensen som utvecklades mellan företa
gen är exempel på detta. Ett delvis annorlunda konkurrensspel på led
ningsnivå kan kopplas till Trelleborgs vilja att köpa Skega.6 

Den andra stora händelsen var Trelleborgs köp av Allis Chalmers. Ge
nom att Allis Chalmers och Trellex ingår i samma koncern kan de inte
grera sin verksamhet vilket gör det möjligt för Trellex att i större ut
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sträckning utveckla systemlösningar. De två ovan beskrivna köpen har 
gett upphov till turbulens i branschen och de båda företagen kan sägas 
söka sin plats efter omskakningarna som köpen gett upphov till. Trellex 
satsningar på systemlösningar samt Skegas ökade ansträngningar på den 
europeiska marknaden och på siktar ses som sätt att skapa och befästa sina 
positioner inför framtiden. Ett tredje företagsköp som påverkat konkur
rensen mellan Skega och Trellex, om än i mindre omfattning, är köpet av 
Nokia. Nokiaköpet relateras av båda företagen till konkurrentens intresse 
att förbättra sin position på områden där denne är svag. 
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Figur 5.7 Konkurrens spel som följt som ett resultat av de företagsköp 
som präglat 1980-talet 
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Noter kapitel 5 
1 VD:ns kommentarer om verksamheten som finns bilagda årsredovisningarna. 
2 VD:ns kommentarer om verksamheten som finns bilagda årsredovisningarna. 
3 Low-Frick och Trellpoot är två liknande produkter som används som slitskydd vid på- och avlastning på 
transportband och ligger därför delvis utanför liningområdet varför utvecklingen av dessa ej behandlas mer 
ingående i detta kapitel. 
4 Polyuretan är en blandning av gummi och plast. 
5 Anledningen till att inget enskilt sådant konkurrens spel beskrivits är att man på företagen inte 

velat att dylika detaljer skall publiceras. 
6 Detta gäller främst perioden fram till 1986 



6 
Kuggstångsbranschen 

Det finns i huvudsak två sätt att underlätta vertikala transporter i hus på 
byggarhjälp av permanenta lin- eller hydraulhissar eller med hjälp av 
kuggstångsdrivna hissar och arbetsplattformar. De företag som tillverkar 
och säljer permanenta lin- och hydraulhissar för hotell, kontor, sjukhus 
och bostadshus är främst stora tillverkare som är internationellt verk
samma, medan ett antal mindre företag tillverkar kuggstångsdrivna hissar 
och arbetsplattformar som främst används för att underlätta tyngre verti
kala transporter i besvärliga miljöer på arbetsplatser och inom industrin. 
I detta kapitel skall de företag som tillverkar kuggstångsdrivna produkter, 
här kallade kuggstångsbranschen, beskrivas. Fyra olika kuggstångsdrivna 
produkter används i syfte att underlätta vertikala transporter; 
stigortshissar, byggnadshissar, permanenta service- och industrihissar 
samt arbetsplattformar. 

I Sverige finns det fyra företag som tillverkar kuggstångsdrivna pro
dukter; Alimak, Tornborgs, Tumak och Malmqvist varav Alimak är den 
dominerande aktören. Tornborgs och Tumaks huvudsakliga verksamhet 
ligger inom andra produktområden. De hissar som de tillverkar och säl
jer utgörs av ett fåtal modeller som huvudsakligen säljs till byggnadsin
dustrin. Malmqvist tillverkar enbart kuggstångsdrivna arbetsplattformar 
för byggnadsindustrin. Alimak däremot tillverkar alla fyra produkterna. 
Skillnaderna mellan lindrivna hissar och kuggstångsdrivna hissar är 
många. Lindrivna hissar består av en hisskorg som med hjälp av en vajer 
dras upp och ned efter masten/styrgejden. Högst upp i hisschaktet finns en 
motor som driver hissen upp och ned med hjälp av vajrar som löper 
mellan hisskorgen och motorrummet. En kuggstångsdriven hiss bär sitt 
eget maskineri endera i hisskorgen eller på hisskorgens tak. Maskineriet 
är försett med ett kugghjul som klättrar på en kuggstång. Kuggstången är 
fastbultad vid en mast som utgörs av sektioner vilka snabbt kan monteras 
samman till önskvärda lyfthöjder. Att produkterna drivs med hjälp av 
kuggstångsprincipen ger upphov till en högre ljudnivå och större vibra
tion. Den komfort som finns i linhissar för t ex hotell och sjukhus, har 
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ännu inte uppnåtts i de kuggstångsdrivna produkterna. Däremot är de 
lätta att montera och det krävs inte något anläggningsarbete för hisschakt 
och maskinrum. Detta ger kuggstångsprodukterna fördelar vid vertikala 
transporter av personer och material t ex på en byggarbetsplats eller för 
permanent installering på t ex skorstenar och torn. 

Aktörerna i den industriella miljön 

Det produktområde som här behandlas utgörs av kuggstångsdrivna pro
dukter som säljs på delvis olika marknader. Olika aktörer påverkar där
för agerandet inom produktgrupperna. Bland de sekundära aktörerna är 
det främst kunderna som påverkat konkurrenternas agerande. Både bygg
nadshissar och arbetsplattformar säljs till byggnadsindustrin, stigortshiss-
ar säljs till gruv- och anläggningsindustri, medan permanenta hissar an
vänds för ett flertal applikationsområden av industriella kunder. Kun
derna för de olika produktgrupperna beskrivs i det följande var för sig. 

Byggnadsindustrin är koncentrerad till ett fåtal stora aktörer på mark
naden och är därigenom relativt avgränsad. I Sverige finns det t ex ett 25-
tal nyckelpersoner som täcker omkring 80 procent av säljkanalerna. 
Byggnadsindustrin skiljer sig emellertid åt mellan olika länder. I Sverige 
rationaliserades och mekaniserades byggandet tidigt vilket den ekono
miska situationen och boendesituationen efter andra världskriget bidrog 
till. Det omfattande bostadsbyggandet i Sverige kan förklara varför den 
svenska byggnadsindustrin mekaniserades tidigt. Även lönekostnadsläget i 
Sverige ställde krav på rationaliseringar. En tredje faktor som bidragit 
till att byggnadsarbetet rationaliserats, och utvecklats organisatoriskt är 
den arbets- och miljöskyddslagstiftning som omgärdar byggnadsarbetet. 

I Sverige är byggnadshisstätheten, dvs antalet hissar som används rela
tivt antalet hus som byggs, stor. Det är vedertaget att använda byggnads
hissar om byggnationen är mer än två våningar hög. Även i Australien 
och England är byggnadshisstätheten stor. I USA t ex används däremot 
inte byggnadshissar förrän byggnationerna är omkring 10 våningar höga. 
I andra länder används även andra produkter som t ex byggnadskranar 
för transporter på byggarbetsplatsen, vilket minskar hisstätheten. 

Även arbetsplattformar säljs till byggnadsindustrin men trots detta 
skiljer sig marknaden för arbetsplattformar från marknaden för bygg
nadshissar. Produktsegmentet är relativt nytt. Först i början av 1980-talet 
lanserades arbetsplattformar på allvar. Det är främst nordiska och euro
peiska byggföretag som efterfrågar plattformar. Byggnadsföretag på den 
amerikanska marknaden, i utvecklingsländer och i Fjärran Östern antas 
komma att efterfråga produkten när denna blivit mer känd. De framtida 
marknadspotentialerna bedöms därför vara stora. Eftersom arbetsplatt
formar är en relativt ny produkt, måste andra personer bearbetas än de 
som företagen traditionellt har kontakt med för försäljningen av bygg
nadshissar. Marknaden måste först informeras om produktens fördelar 
varför en bredare marknadsbearbetning är nödvändig. 
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Stigortshissar för stigortsdrivning säljs främst till gruvföretag men an
vänds även vid drivning av tilloppstuber för vattenkraftverk. Gruvindus
trin beskrevs i föregående kapitel. Det sades att gruvindustrin minskat i 
de europeiska länderna men även i andra i-länder. Kanada och Australien 
utgör däremot två länder där gruvindustrin fortfarande är betydande. 
Fram till mitten av 1970-talet expanderade gruvindustrin och marknaden 
för stigortshissar ökade. Därefter har marknaden minskat. Internationellt 
sett är gruvindustrin koncentrerad och informations- och kunskapsöver
föringen mellan företagen i olika länder är omfattande. Information om t 
ex produkters och tillverkares för- och nackdelar sprids därför relativt 
snabbt mellan de olika aktörerna. 

Marknaden för permanenta service- och industrihissar är till skillnad 
från gruv- och byggnadsindustrin mycket heterogen. Service- och indus
trihissar installeras permanent på industrier av olika slag och säljs, såväl 
till bönder som använder hissen för att lyfta t ex säckar ett antal meter, 
som till offshore företag för servicearbeten på oljeplattformar. Förutom 
att kunderna är heterogena jämfört med kunderna för de övriga produkt
grupperna är även köpprocessen längre. Vid permanenta installationer av 
industri- och servicehissar används främst lindrivna hissar, eftersom det 
endast är inom vissa användningsområden som kuggstångshissen kan ge 
kunden fördelar som andra hissar inte har. I de fall när beslut tas om att 
installera en hiss i en redan uppbyggd industrilokal som ej förberetts med 
hisschakt framstår t ex kuggstångshissen som ett bra alternativ. Andra 
områden där hisschakt är svåra att bygga är t ex på containerkranar, 
skorstenar och torn av olika slag, varför kuggstångsdrift är att föredra. 

Konkurrenterna 

Konkurrenterna på den internationella marknaden 

Internationellt utgörs konkurrenterna av företag som tillverkar kugg-
stångsdrivna produkter. Indirekt måste även linhisstillverkare ses som 
konkurrenter eftersom de erbjuder relaterade produkter eller substitut. 
Konkurrenterna utgörs dock främst av ett stort antal lokalt verksamma 
tillverkare av kuggstångsdrivna produkter i olika länder. Många av dessa 
har imiterat Alimaks hissar och alla bygger på den kuggstångsteknik som 
ursprungligen utvecklades på Alimak. Av företagen i branschen är endast 
Alimak och Hek globalt verksamma. Hek dominerar världsmarknaden för 
arbetsplattformar. Företaget finns etablerat på den svenska marknaden 
genom sin agent Hünebeck, som är en försäljningsorganisation med verk
samhet även i andra länder. I övrigt är konkurrenterna inom samtliga 
produktsegment lokalt eller regionalt verksamma i ett fåtal länder. I ta
bellen återfinns viktiga konkurrenter på de tre områden som hittills be
skrivits. 
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Tabell 6.1 Konkurrenterna inom tre produktområden och dessas 
marknader 

Produkter 
Konkurrenter 

Byggnadshiss 
Person/mtr Varu/mtr 

Service- o. 
industrihiss 

Arbetsplatt-
form 

Alimak World-wide World-wide World-wide World-wide 
Champion USA, C USA 
Hilleröd DK DK 
Hishino Japan Japan 
Wickham UK, HKG UK, DK 
Hek NL, F, UK NL, F, B, UK World- wide 
Ponteggi Dalmine I, N Afr, UK I 
SAFI I I 
Ebbs & Radinger A, CH A, CH 
Tornborgs Sv, UK 
Torgar ES 
Torboiber ES 
AZO FRG 
Tumac Sv 
Oh Dae S Korea 
II Kwang S Korea 
Chung Gu S Korea 
Koshihara Japan 
A Elmentti SF 
PKZ FRG 
Steinweg FRG, UK 
Maber I, B, UK 
Cadillon F 
Condecta CH 
RUX FRG 
ACE UK 
PD I 
Electruk Aus 
Malmqvist Products S, N, SF 
ORT I 
Tractel F, B 
Select Etern F 
Piat I, F, UK 
VAE I, F 

Källa: Internt material hos Alimak1 
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Konkurrensen från linhisstillverkare är speciellt tydlig inom området för 
permanenta industri- och servicehissar. Linhisstillverkarna utgörs främst 
av stora världsomspännande företag som Kone i Finland, Otis i USA och 
Schnidler i Österrike. Den totala världsmarknaden beräknas uppgå till 
120 000 sålda permanenta hissar per år, av dessa är endast ett tusental 
kuggstångsdrivna. Linhissar och kuggstångsdrivna hissar konkurrerar 
trots detta inte direkt med varandra utan kompletterar varandra. Linhis
sar installeras i industrilokaler som förberetts med hisschakt medan kugg-
stångshissar främst installeras i lokaler där schakt inte finns. Linhissar an
vänds även inom byggnadsindustrin vid låga lyfthöjder medan kugg-
stångsdrift är lämpligare för höga lyfthöjder. De företag som tillverkar 
små lindrivna materialhissar ses snarare som leverantörer av produkter 
för andra användningsområden än som konkurrenter. 

Den produktgrupp som ej berörts är stigortshissen. Alimak är ensam 
på den inhemska marknaden om att tillverka denna produkt. De utländska 
konkurrenterna utgörs främst av inhemska tillverkare som i många fall 
imiterat Alimaks stigortshiss. De inhemska tillverkarna är med ett fåtal 
undantag enbart nationellt verksamma. Däremot har det utvecklats en al
ternativ gruvmetod till stigortsdrivning, fullortsborrning. Alimak kon
kurrerar därför med företag som Atlas Copco och Tamrock vad gäller 
gruvornas val av brytningsmetod. När man i gruvorna valt metod upphör 
denna konkurrens eftersom det ej finns någon produktkonkurrens. 

De svenska konkurrenterna 

Alimak dominerar den svenska marknaden för kuggstångsdrivna produk
ter men är även världsledande. Företaget grundades 1948 av Alvar Lind
mark men ägs sedan 1987 av investmentbolaget Karolin Invest. Totalt 
hade Alimak 1989/1990, 506 anställda, varav 307 fanns i Sverige. Ali
maks omsättning uppgick till 425 miljoner kronor. Drygt tio procent av 
omsättningen härrörde från Sverige medan närmare 90 procent av om
sättningen kom från utländska marknader. Alimak hade omkring 65 pro
cent av den totala världsmarknaden för kuggstångsdrivna byggnadshissar. 
Byggnadshissarna utgjorde ungefär hälften av företagets verksamhet. 
Permanenta hissar svarade för ungefär en fjärdedel och stigortshissarna 
för omkring en tiondel av företagets omsättning. Produktgruppen ar-
betsplattformar svarade endast för någon procent av omsättningen. Vid 
sidan av de fyra produktgrupperna betjänas även eftermarknaden. 

Företagets huvudkontor och fabrik är belägna i Skellefteå. Alimak har 
även egna dotterbolag i Australien, England, Tyskland, Frankrike, Ka
nada och USA samt ett till 60 procent ägt tillverkande bolag i Syd Korea. 
Representationskontor har etablerats i Kairo och Singapore. Vid sidan av 
dotterbolagen och försäljningskontoren har Alimak även distributörer i 
ett flertal länder och finns därigenom representerade i mer än 40 länder. 

Alimaks två nationella konkurrenter inom segmentet för byggnadshis
sar är Tornborg och Tumac. Tornborg säljer både hissar och kranar. 
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Fram till 1982 koncentrerade sig Tornborg främst på hisstillverkningen. 
1982 expanderade deras krantillverkning och blev sedermera deras stör
sta verksamhetsgren. På hissidan tillverkar Tornborg en hydraulisk hiss. 
Tumac är mindre än Tornborg. Företaget bytte ägare i slutet av 1980-ta-
let och sedan dess har Tumacs byggnadshissar minskat på den svenska 
marknaden. De hade 1990 en omsättning på drygt 16 miljoner och 40 an
ställda. Vid sidan av byggnadshissar är de även verksamma inom en rad 
andra områden som t ex pumpar, maskiner och tillbehör för sten-, 1er 
och glasindustrin. Tumac och Tornborg tillverkar även permanenta in
dustri och servicehissar men dessa utgör en liten del av verksamheten. 

Alimak och Malmqvist är de två svenska företag som är verksamma 
inom området kuggstångsdrivna arbetsplattformar. Alimak sålde redan i 
slutet av 1950-talet och början av 1960-talet plattformar. Denna verk
samhet var emellertid begränsad fram till mitten av 1980-talet. Under 
1980-talets senare del har Alimak intensifierat sina satsningar inom pro
duktområdet. Malmqvist startade sin tillverkning av plattformar i början 
av 1980-talet. 1989 köptes Malmqvist upp av ett holländskt företag, Hek, 
men fortsatte trots köpet med tillverkning och försäljning av den egna 
plattformsserien varför både Heks och Malmqvists arbetsplattformar sål
des därför på den svenska marknaden. 1991 försatte Hek Malmqvist i 
konkurs och konkursförvaltaren sålde företaget. I dag konkurrerar där
för Alimak både med Malmqvist och Hek på den svenska marknaden. 

Branschens utveckling över tiden 

I utvecklingen av kuggstångsbranschen, vilken illustreras i figuren nedan, 
kan tre delperioder urskiljas. Den första perioden när företagen relativt 
oberoende av varandra utvecklade nya produkt- och marknadsområden. 
Den andra perioden när en intensiv konkurrens bedrevs mellan konkur
renterna inom området för byggnadshissar och den tredje perioden var 
när Alimak erhöll en dominerande position i branschen och de övriga fö
retagen utvecklade egna nischer. 
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Figur 6.1 Utvecklingen i branschen för kuggstångsdrivna produkter 
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Branschen utkristalliseras 

Idén om att underlätta vertikala transporter med hjälp av hissar är gam
mal. Tillverkning av linhissar till bostäder, sjukhus och liknade har fun
nits sedan slutet av 1800-talet. Däremot utnyttjades ej denna teknik för att 
underlätta arbeten på arbetsplatser förrän 1952 då Alvar Lindmark kon
struerade den första lindrivna byggnadshissen. Andra företag såg möjlig
heterna att sälja hissar till byggnadsindustrin och under 1950-talets andra 
del tillkom två tillverkare, Tornborg, och Amaco. Därigenom utkristalli
serades en ny delbransch för hissar som används i syfte att underlätta ar
beten av olika slag. Branschen bestod till en början av tre relativt små fö
retag. Alimak intog en lednade ställning både tekniskt och marknadsmäs-
sigt, vilket förklaras av att de var först med att utveckla byggnadshissar. 
De stora företagen som tillverkade lindrivna hissar för hotell, sjukhus etc, 
valde att inte bearbeta denna marknad. 

1956 lanserade Alimak Jacobs Stege, en föregångare till dagens ar-
betsplattformar. Det var en arbetsplattform som klättrade med hjälp av 
kuggstångsteknik. Den användes för att montera neonskyltar, för att tvätta 
fönster och till andra liknande arbeten. Att Alimak använde en ny teknik 
kom till LKAB och Bolidens kännedom. Ett utvecklingssamarbete starta
des 1957 i syfte att utveckla en stigortshiss. Den första prototypen togs i 
bruk och testades av LKAB. Efter omarbetningar testades den andra 
prototypen på Boliden. Denna prototyp fungerade bra vilket Boliden 
skriftligen intygade. Med detta intyg som hjälp började Alimak att sälja 
stigortshissen i de svenska gruvorna. Stigortshissar drivs med hjälp av 
pinnstångsteknik. Denna skiljer sig från kuggstångsteknik genom att man 
använder pinnar på ett drev som är i ingrepp med en pinnstång, istället 
för ett kuggdrev på maskineriet som är i ingrepp med en kuggstång. 

Ett fyrtiotal gruvor i mellansverige visade sig vara intresserade av att 
köpa den nya stigortshissen och försäljningen påbörjades. Under den pe
riod då stigortshissen lanserades och introducerades såväl på hemma
marknaden som internationellt tillverkade och sålde Alimak, Tornborg 
och Amaco lindrivna byggnadshissar. Till en början präglades verksam
heten inom detta område av hisstillverkarnas strävan efter att utveckla 
produkten och marknaden för denna. Marknadspotentialerna var stora 
varför företagen ej direkt konkurrerade med varandra utan differentie
rade sig ifrån varandra. I takt med att marknaden och produkten utveck
lades förändrades konkurrensen och branschen gick in i sin andra utveck
lingsperiod. 

Konkurrensen hårdnar 

Under 1960-talets första år utvecklades fem olika modeller av stigortshis
sen. 1963 lanserades den femte modellen som hade såväl luft- som elmo
tordrift. Denna modell kompletterades 1969 med dieseldrift. Produktut
vecklingen av stigortshissar har i övrigt varit begränsad och de ur
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sprungliga modellerna såldes även under 1980-talet. Samarbetet med de 
svenska gruvföretagen spelade en mycket stor roll för utvecklingen av 
stigortshissen och då speciellt under de första åren i dess historia. En av 
avdelningscheferna menar att entreprenörer både hos kunderna och hos 
tillverkaren varit betydelsefulla för utvecklingsarbetet. Det ses som en 
uppenbar fördel att det funnits svenska gruvföretag att samarbeta med 
och inte endast utländska företag. 

Under 1960-talet introducerade Alimak sina produkter på den interna
tionella marknaden medan de övriga företagen i huvudsak koncentrerade 
sig på den nationella marknaden. Redan under 1950-talet förekom en viss 
export av lindrivna byggnadshissar. Alimak sålde ett antal byggnadshissar 
till Norge, Tyskland, Belgien och England, samt till USA. Alimaks ex
portverksamhet var emellertid mycket blygsam och först i och med att 
stigortshissen lanserades kom det egentliga internationella genombrottet. 
När Alimak introducerade stigortshissen på svenska mässor deltog besök
are från andra länder. Förfrågningar och beställningar kom därigenom 
in, då främst från de övriga nordiska länderna. Dessa kontakter ledde till 
att Alimak successivt började exportera stigortshissar. Mycket tidigt på
börjades export av stigortshissar till avlägsna marknader som Japan, Ka
nada och Sydafrika. 

Stigortshissen blev en stor framgång och expanderade snabbt på den 
internationella marknaden. Den kom relativt snart att säljas till de flesta 
större gruvländer. Produkten fick en sådan utbredning att man inom 
gruvbranschen döpte metoden för drivning till "The Alimak Method". 
Alimak var först i världen med att lansera stigortshissen och har i stort 
sett förblivit ensam på världsmarknaden. Viss konkurrens har funnits in
ternationellt men då främst i form av lokala tillverkare som imiterat den 
av Alimak framtagna stigortshissen. Några av de lokala tillverkarna har 
under begränsade tidsperioder även exporterat sin produkt till andra län
der men sedan återgått till att endast betjäna den inhemska marknaden. 
Produktkonkurrensen upplevs därför som begränsad. 

Konkurrensen mellan de svenska tillverkarna av byggnadshissar ökade 
successivt under 1950-talets sista år och i början av 1960-talet var den 
knivskarp. Alimaks satsningar på att utveckla och lansera stigortshissen 
internationellt hade inneburit att företaget ej följt med i utvecklingen på 
marknaden för byggnadshissar. Tornborg och Amaco hade i början av 
1960-talet erövrat marknaden för byggnadshissar med dubbla korgar, 
vilka utvecklades i slutet av 1950-talet. Konkurrenterna hade även utveck
lat billigare produkter med mindre kringkostnader för installationer etc. 

En av avdelningscheferna på Alimak berättar att företaget vid 1960-
talets början ansågs vara den största leverantören av byggnadshissar i 
Sverige, men att Alimak trots detta endast levererade reservdelar under 
hela 1962. En period med intensiv konkurrens mellan Alimak och de öv
riga tillverkarna startade. På Alimak konstaterades det att drastiska åtgär
der krävdes för att åter inta en marknadsledande ställning. De positiva er
farenheter som Alimak haft av stigortshissen ledde till att de i september 
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1962 fattade ett beslut om att utveckla en kuggstångsdriven byggnadshiss. 
Att detta utvecklingsarbete påbörjades förklarade en avdelningschef på 
följande sätt. "Varför började vi då med kuggstångshissar, vi hade ju 
kunnat fortsätta med linhissar och låtit stigortshissen ha sin kuggstång. 
Det var bara det att konkurrensen var så enorm att om man tittar på pro
duktspecifikationer från gamla offerter där vi hävdar att vi har en nätin-
klädnad i våra hisskorgar som är av tre millimeter krenelerat nät medan 
konkurrenterna enbart har 2,5 millimeter. Jag menar det är ju nästan så 
att man skäms att man själv har suttit och skrivit sånt. Så hård var kon
kurrensen mellan Tornborgs, Amaco och oss." Detta citat illustrerar den 
hårda konkurrens som rådde under perioden. 

Alimak dominerar branschen 

I slutet av 1962 lanserades den första kuggstångsdrivna byggnadshissen. 
Tekniken var inte helt ny. 1880 hade en person i Stockholm installerat en 
kuggstångsdriven hiss i ett bostadshus. Han sökte patent på produkten men 
den kommersialiserades aldrig. Tekniken var emellertid känd vilket 
gjorde det omöjligt för Alimak att erhålla patent på kuggstångstekniken. 
Vid övergången till kuggstångsdrift lyckades man utveckla en byggnads
hiss med en mjukare gång vid högre hastigheter och med reducerade 
monteringstider. Pinnstångsdriften kvarhölls emellertid för stigortshissen. 
Pinnstången var självrensande och därigenom användbar i svåra miljöer. 

Den framtagna kuggstångshissen ställdes ut på en svensk mässa 1962. 
Reaktionerna från konkurrenterna var starka men mycket negativa. De 
menade att kuggstångstekniken var omöjlig att använda på en byggar
betsplats och ifrågasatte starkt Alimaks nya satsning vilket kommer till 
uttryck i följande citat. "Så mycket spe hade vi nog aldrig tidigare fått. 
Jag har aldrig varit med om en mässa när konkurrenterna tuggat på oss så 
mycket. De sa tror ni på det här? Det kommer aldrig att gå..". 

I samband med att kuggstångshissen lanserades påbörjades ett kommit
téarbete vid IVA:s kran och hiss sektion. En av Alimaks nuvarande avdel
ningschefer blev sekreterare i kommittén som även bestod av de tekniska 
cheferna på Tornborg och Amaco. Den dåvarande sekreteraren berättar 
att konkurrenterna inte trodde på den nya tekniken och hur han i kommit
téarbetet försökte tona ner fördelarna med kuggstångsdriften för att på så 
sätt förhindra att den imiterades. Det dröjde omkring tre år innan kon
kurrenterna började tillverka kuggstångsdrivna hissar. Dessa år ses som 
mycket viktiga för Alimak och för den dominerande position som de ut
vecklade på den svenska marknaden. 

Trots konkurrenternas skepticism utvecklades alltså försäljningen av 
kuggstångshissen mycket bra. Alimak gick från att under 1962 inte ha sålt 
en enda byggnadshiss till att under 1963 sälja 80 kuggstångsdrivna hissar. 
Sveriges byggnads- och entreprenörförening lät göra en utredning där 
kuggstångsdrift och lindrift jämfördes. Av denna undersökning drogs 
slutsatsen att kuggstångsdrivna byggnadshissar var ett billigare och bättre 
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alternativ för byggnadsindustrin. Denna undersökning blev ett viktigt 
verktyg i Alimaks fortsatta försäljning och bidrog till att övertyga kon
kurrenterna om att kuggstångsdrivna hissar hade kommit för att stanna. 

I mitten av 1960-talet övergick även Alimaks konkurrenter till att till
verka kuggstångsdrivna byggnadshissar. En av Alimaks konstruktörer 
som varit involverad i de första misslyckade försöken med att utveckla 
kuggstångsdrivna byggnadshissar flyttade till Amaco 1963. Han antas ha 
varit den drivande kraften till att Amaco började med kuggstångsdrivna 
hissar. En annan av Alimaks anställda placerades vid deras kontor i 
Stockholm i och med att försäljningen av kuggstångsdrivna hissar expan
derade. Efter en tid slutade han där och startade sedermera ett eget före
tag, Tumac, som började tillverka kuggstångsdrivna hissar. Även Torn
borg övergick till att tillverka kuggstångsdrivna hissar. I mitten av 1960-
talet fanns därför fyra konkurrenter i Sverige. 

Alimak utvecklade, till följd av det försprång som erhållits relativt 
konkurrenterna i samband med lanseringen av kuggsångsdrivna hissar, 
successivt en allt mer dominerande ställning i branschen. Konkurrensen 
mellan de svenska tillverkarna var hård i början av 1960-talet, däremot 
omnämns inte konkurrenterna när agerandet under senare delen av 1960-
och 1970-talet beskrivs. Det enda som nämns av några på Alimak är att 
Alimak 1976 köpte det ena av konkurrentföretagen, Amaco. Motivet som 
anges till köpet är att de förstörde prisbilden på marknaden, samt att de 
hade vissa framgångar på den svenska marknaden. På Alimak menar nå
gra att viss konkurrens kan vara nyttig men att det är viktigt att förhindra 
att konkurrenterna växer sig starka och utvecklar höga volymer och hög 
lönsamhet. Under resterande delen av 1960-talet och fram till 1990-talet 
förstärktes Alimaks dominans. Detta skedde genom fortsatt produkt- men 
framför allt marknadsutveckling. Organisatoriska förändringar, samt 
konjunkturväxlingar och externa händelser påverkade, snarare än kon
kurrenterna, Alimaks och därmed branschens utveckling. 

Alimaks fortsatta produkt- och marknadsutveckling 

1963 återupptog Alimak utvecklingen av arbetsplattformar. En ny platt
form togs fram men den såldes ej i någon större utsträckning. Samman
slagningen med Lindén 1968 och de svårigheter som denna förde med 
sig, vilket skall behandlas längre fram, innebar att Alimak senarelade ut
vecklingen av plattformar. 1968 utvidgade Alimak däremot sitt sortiment 
genom att tillverka permanenta service- och industrihissar med kugg-
stångsdrift. Att industrihissar inte påverkades av konjunktursvängningar 
på samma sätt som byggnadshissar sågs av många som en fördel. Genom 
att industrihissarna permanentinstallerades förekom inte heller konkur
rens från andrahandsmarknaden vilket var fallet för byggnadshissar. 

Under 1970-talet bestod utvecklingen av de permanenta hissarna i s tor 
utsträckning av att modifiera byggnadshissar så att de kunde användas för 
helt andra användningsområden. De permanenta hissarna blev därigenom 



Kuggstångsbranschen 133. 

ofta kundanpassade specialprodukter. Det dröjde länge innan de per
manenta hissarna sågs som ett eget produktområde med egen produktut
veckling. De två stora användningsområdena för permanenta hissar var 
dels hissar för torn, master och dylikt, dels hissar för offshore industrin. 
I mitten av 1970-talet utvecklades även ett modulsystem som kunde an
vändas både för permanenta hissar och byggnadshissar. Master, korgar 
etc byggdes upp i moduler som sedan kunde byggas samman och kombi
neras utifrån de enskilda kundernas behov. 

1965 lanserade Robbins Inc. i USA en ny produkt den s k "Raise Bo
rers" som byggde på idén att borra rakt igenom berget med stora borr
kronor. Sju företag upptog inom loppet av några år tillverkning av Raise 
Borers. Med denna produkt följde en helt ny metod för stigortsdrivning 
vilken kallas fullortsborrning. Vid sidan av den, om än ringa, produkt
konkurrens som fanns på världsmarknaden för stigortshissar utvecklades 
därigenom även en viss metodkonkurrens. Uppfattningen på Alimak var 
att båda metoderna krävdes och skulle komma att krävas även i framti
den. På Alimak valde man att enbart inrikta sig på stigortshissar och 
många såg ej konkurrenterna som tillverkat produkter för fullortsborr-
ning som direkta konkurrenter även om de två metoderna i viss mån kon-
kurrerarde med varandra. 

Alimak vidareutvecklade den internationella verksamheten. Det dröjde 
ända fram till mitten av 1960-talet innan exporten av kuggstångsdrivna 
byggnadshissar tog fart. Byggnadshissar såldes till de nordiska länderna 
och 1964 startade Alimak ett eget bolag i Danmark. Den agent som anli
tats i Norge sålde även produkter till USA. Kort därefter påbörjades för
säljningen till Tyskland och Frankrike och därefter till England. När den 
internationella expansionen av byggnadshissförsäljningen tog fart hade 
Alimak ett utvecklat internationellt försäljningsnät för stigortshissar. 
Även om byggnadshissarna vände sig till en annan marknad underlättade 
de erfarenheter som erhållits och de kontakter som etablerats introduk
tionen av byggnadshissar på den internationella marknaden. Till en början 
såldes byggnadshissar och stigortshissar via samma marknadsorganisation. 

När Alimak 1968 började tillverka kuggstångsdrivna service- och in
dustrihissar för permanent installering föll det sig naturligt att på ett 
mycket tidigt stadium även sälja dessa utomlands. Den erfarenhet och 
kunskap som genererats om internationella marknader hade förvandlat 
Alimak till ett internationellt företag. Alimak stärkte i slutet av 1960-talet 
och hela 1970-talet sitt internationella engagemang genom att etablera 
egna dotterbolag. Byggnadshissarna dominerade vanligtvis dotterbolagens 
verksamhet. Även stigortshissar och permanenta hissar såldes via vissa av 
dotterbolagen. Under 1970-talet etablerade Alimak dotterbolag i England, 
Frankrike, Tyskland, Australien och Kanada. 

Avdelningscheferna på Alimak anger ett antal förklaringar till att fö
retaget internationaliserats. Den ena förklaringen är att Alimaks produk
ter mötte ett stort intresse internationellt. Sverige var tidigt ett föregångs
land när det gäller byggteknik varför man i Europa och sedermera i USA 
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tittade på svensk byggnadsindustri för att hitta nya lösningar. När utländ
ska byggföretag kom i kontakt med svensk byggnadsindustri fick de även 
vetskap om Alimaks byggnadshissar. Alimaks byggnadshissar bidrog till 
att effektivisera och rationalisera arbetet. Alvar Lindmark och hans per
sonlighet har av många angetts som den andra förklaringen till Alimaks 
internationalisering. Lindmark hade ett stort intresse och en total orädsla 
för att expandera på internationella marknader. Han menade att Alimaks 
produkter var de bästa som fanns i världen och därför möjliga att sälja 
internationellt. Av den anledningen reste han själv och hans medarbetare 
under ett antal intensiva år runt om i världen för att lansera produkterna. 

Organisatoriska förändringar ger intern konkurrens 

Alimak hade under 1960-talets första hälft expanderat både med stigorts-
hissar och byggnadshissar. Expansionen gick snabbt varför det var svårt 
för det då lilla företaget att klara av expansionen ekonomiskt. Alvar 
Lindmark såg därför en försäljning av företaget som nödvändig. 1965 
köptes Alimak upp av Promotion som även köpt krantillverkaren Lindén 
AB. Alimak hade, vid tidpunkten för köpet, påbörjat ett utvecklingspro
jekt i syfte att utveckla små byggnadskranar. De två företagen var därför 
delvis konkurrenter. Promotion beslöt att slå samman företagen. 1968 var 
integrationen klar och företaget fick namnet Linden-Alimak AB med hu
vudkontor i Västerås. Synergieffekter vid försäljningen av produkterna 
erhölls eftersom både kranar och hissar såldes till samma kunder. Även 
möjlighet att samordna delar av tillverkningen erhölls. 

Två helt olika uppfattningar kommer till uttryck när sammanslag
ningen mellan Alimak och Lindén beskrivs av de personer som var verk
samma i företaget vid den tiden. De anställda och då främst säljarna var 
förväntansfulla och positiva till att även byggnadskranar skulle komma att 
ingå i företagets sortiment. Byggnadshissen var värdemässigt en mindre 
produkt varför säljarna ansågs prioritera kranarna. Den positiva inställ
ning förbyttes dock till irritation och en mer negativ inställning under se
nare delen av 1970-talet. Hemmamarknaden för byggnadskranar mättades 
vilket ledde till att kranverksamheten fick allvarliga lönsamhetsproblem. 

De personer som däremot fanns i ledande positioner uttrycker en nå
got mera negativ inställning till sammanslagningen. Huvudkontoret och 
krantillverkningen låg i Västerås och på Alimak menade man att Promo
tion främst var intresserade av byggnadskranar och de såg hissarna som 
ett komplement. En rädsla fanns för att Alimaks verksamhet skulle 
komma att flyttas till Västerås. Kampen om att överleva som företag på 
orten tog sig många uttryck. En av avdelningscheferna beskriver att per
sonalen i större utsträckning än tidigare bar kläder med företagsnamnet 
Alimak och att man vid sammanträden som besöktes av personer från 
Lindén eller Promotion lade fram pennor och block som det stod Alimak 
på för att framhäva det egna företaget. 



Kuggstångsbranschen 135. 

Det fanns alltså en intern konkurrens där ledningen för Alimakenheten 
hävdade det egna företagets berättigande. Kampen svetsade samman per
sonalen på Alimak och många hävdar att Alimakandan, som en av avdel
ningscheferna beskriver på följande sätt "Vi har alltid tyckt att vi har 
varit störst bäst och vackrast", växte under perioden. Kampen om var fö
retaget Linden-Alimak skulle vara beläget resulterade i att företagsled
ningen för Linden-Alimak flyttades till Skellefteå där den dåvarande 
platschefen blev VD. 

Verksamheten diversifieras för att sedan konsolideras 

Strävanden att diversifiera verksamheten kom att prägla 1970-talet. I 
början av 1970-talet mattades den byggboom som bidragit till expansio
nen på byggsidan under 1960-talet. Konjunkturväxlingarna i byggnads
branschen gjorde sig även påminda. För att hantera de nedgångar som 
följde och för att ersätta den vikande efterfrågan på kranar ansåg Linden-
Alimaks ledning att en diversifiering av verksamheten var nödvändig. I 
mitten av 1970-talet övergick man inom gruvindustrin från kompressor-
matade borrmaskiner med tryckluft till fullhydrauliska borrmaskiner. På 
Linden-Alimak såg man möjligheterna att följa med i denna utveckling 
och beslöt att uppta tillverkning av fullhydrauliska borrmaskiner. Insikten 
om att konjunkturen inom byggnadsindustrin ständigt svängde till skillnad 
från konjunkturen i gruvindustrin, som ända sedan 1945 hade känneteck
nats av högkonjunktur, gjorde att man ville expandera på gruvsidan. I 
efterhand visade det sig dock att även konjunkturen inom gruvindustrin 
vände och att branschen gick in i en långvarig nedgångsperiod. 

Linden-Alimaks marknadsdominans i försäljningen av stigortshissar 
utgjorde ett annat argument för att satsa på fullhydrauliska borrmaskiner. 
På företaget fanns stor kunskap om, och goda kontakter med, gruvindu
strin. Detta antogs kunna fungera som draghjälp vid lanseringen av en 
fullhydraulisk borrmaskin. Deras satsningar på borraggregat sågs även 
som en effekt av att marknaden för stigortshissar minskat både p g a att 
gruvindustrin stagnerade och p g a att fullortsborrning i vissa delar ersatt 
stigortsborrning. Ytterligare ett argument var att företaget dittills produ
cerat produkter på en relativt låg tekniknivå. Genom att uppta tillverk
ning av en avancerad produkt förväntades tekniknivån höjas i hela företa
gets produktion. Beslutet att satsa på borrmaskiner och borraggregat togs 
1974. Efter ett intensivt utvecklingsarbete var den första prototypen fär
dig i slutet av 1975. Därefter följde arbetet med att utveckla ett helt pro
duktsortiment, samt att bygga ut reservdelslagret och serviceorganisation. 

Avsikten var att endast bearbeta en liten nisch på området varför man 
antog att konkurrenterna inte skulle reagera på deras etablering. När 
Linden-Alimak försökte etablera sig på marknaden fanns redan två stora 
tillverkare, Atlas Copco med ungefär 60 procent och finska Tamrock 
med 30 procent av den svenska marknaden. Dessa konkurrenter reage
rade emellertid mycket starkt och snabbt på Linden-Alimaks försök till 



136. Kuggstångsbranschen 

etablering på marknaden. Konkurrensen i branschen ställde stora krav på 
en mycket snabb produktutveckling. Den snabba utvecklingstakten gjorde 
det svårt för Alimak att bära produktutvecklingskostnaderna. Konkurren
terna var mycket större och hade därigenom bättre ekonomiska resurser 
för att klara den intensiva konkurrensen med snabb produktutveckling 
och direkta motdrag i marknadsbearbetningen. 

1968 påbörjades tillverkning och försäljning inom ytterligare ett pro
duktområde service/industrihissar för permanent eller semipermanent in-
stallering. Därigenom kompenserades konjunkturnedgången inom bygg
nadsindustrin. Linden-Alimak fick förfrågningar om att installera hissar i 
oljeplattformar, vilket gjordes. Offshore verksamheten kom att utgöra en 
viktig del av företagets verksamhet inom området för permanenta ser
vice- och industrihissar under hela 1970-talet. En av anledningarna till att 
Linden-Alimak satsade hårt på offshore var att offshore industrin beta
lade alla kostnader för utvecklingsarbete. Till skillnad från byggnadsin
dustrin var offshore industrin inte priskänslig under 1970-talet. Offshore 
industrins krav på mjukvara med instruktioner etc. samt krav på service 
ökade successivt. Efter en tid kom kravet att företagen skulle vara sk 
"pre-qualified" för att offerera på offshore projekt. Alimak fick ett intyg 
på detta vilket gav dem ett gott rykte runt om i världen vilket de även 
haft nytta av vid offereringar på andra komplexa projekt. På Alimak har 
man målmedvetet inriktat sig på stora bra referensobjekt vilka man ser 
som reklampelare utåt. Som exempel på sådana projekt kan hissar för 
restaureringen av frihetsgudinnan och triumfbågen nämnas. 

Diversifieringen på byggnadssidan åstadkoms främst genom uppköp av 
andra företag. Linden-Alimak köpte under 1970-talet SPV, ett företag 
som tillverkade dränkbara pumpar och Trimex som tillverkade formar 
för gjutning av valv. 1976 gick Linden-Alimak in på ett helt nytt verk
samhetsområde genom att tillverka och sälja produkter för markstabili
sering. De startade även ett samarbete med ett kanadensiskt företag som 
tillverkade plastdräner och påbörjade tillverkning av skidliftar. När 
1980-talet inleddes var alltså Linden-Alimak ett diversifierat företag som 
stod inför en rad problem framförallt kopplade till konjunkturnedgång
arna, svårigheterna inom kranverksamheten, samt den hårda konkurren
sen från andra tillverkare av borraggregat. 

Under 1980-talets första år avvecklades verksamhetsgrenar som inte 
uppvisat någon egentlig lönsamhet, vilket bl a innebar att kranverksamhe
ten avvecklades. Borraggregaten avyttrades liksom de företag som Ali
mak köpt och de verksamhetsgrenar som låg utanför företagets kärna, 
kuggstångsdrivna produkter. Under 1980-talets andra del vidareutveckla
des och stärktes de verksamhetsgrenar som utgjort Alimaks kärna. 1987 
tillträdde en ny VD i företaget och året därefter sålde Promotion Alimak 
till Karolin Invest. Dessa båda händelser upplevs av samtliga avdelnings
chefer som mycket betydelsefulla för den fortsatta utvecklingen. 
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Agerandet under 1980-talet 

Denna bransch skiljer sig ifrån de övriga eftersom inga egentliga konkur
rensspel utspelats mellan de inhemska konkurrenterna under 1980-talet. 
Alimak har i mycket stor utsträckning dominerat branschen utsträckning 
varför branschens utveckling främst kan beskrivas utifrån företagets ut
veckling. I det följande skall ett antal vidtagna åtgärder under 1980-talet 
diskuteras i syfte att illustrera i vilken begränsad omfattning den natio
nella konkurrenssituationen påverkat agerandet samt vilka andra motiv 
som funnits till företagets agerande under 1980-talet. 

Verksamheten koncentreras 

Många av de verksamhetsgrenar som tillkommit under 1970-talets diver-
sifieringsperiod gav upphov till stora problem, varför man under 1980-
talet beslöt att koncentrera verksamheten till de produkter som företaget 
vuxit upp kring. Kranförsäljningen hade under ett antal år gått dåligt var
för Promotion valde att avyttra verksamheten 1982. Avyttringen tog 
emellertid lång tid eftersom hela marknads- och försäljningsorganisatio
nen under 1970-talet integrerats. Även tillverkningen av fullhydrauliska 
borrmaskiner lades ned. Trots att Alimak hade utvecklat ett borraggregat, 
som många ansåg var mycket bra, var konkurrensen för stor för att en 
etablering skulle vara möjlig. När man på Alimak konstaterade vilka pro
blem som var kopplade till försöken att erhålla ett fotfäste på borrma
skinsmarknaden valde de att avyttra denna verksamhet. 

Även inom de övriga verksamhetsgrenarna koncentrerades verksamhe
ten under första delen av 1980-talet. Den finansiella kris som företaget 
befann sig i under dessa år ledde till att Alimak lade ner tillverkningen av 
skidliftar och sålde försäljnings- och tillverkningsrättigheterna för de två 
markstabiliseringsmaskinerna. Marknaderna för de tre nämnda produk
terna var relativt ny varför kostnaderna för lanseringen och försäljningen 
av produkterna av många upplevdes som allt för stora. Alimak sålde även 
Tremix och SPV. Av de satsningar som genomförts i syfte att diversifiera 
verksamheten under 1970-talet överlevde endast de permanenta industri
hissarna och produkter till offshore industrin. Offshore industrin matta
des under 1980-talet vilket innebar att även denna marknad minskade 
volymmässigt under 1980-talet. Offshore ses idag som en bland andra 
delsegment för permanenta hissar och har därmed förlorat den särställ
ning som den hade under 1970-talet. 

De produktgrupper som återstod efter konsolideringen var stigortshis-
sen, byggnadshissar, och permanenta service- och industrihissar. Alimaks 
samtliga produktområden gick åter att hänföra till den kärna som hela fö
retagets verksamhet byggts upp kring nämligen att tillverka och sälja 
produkter för vertikala transporter, medels kuggstångsteknik. När verk
samheten koncentrerats till kuggstångsdrivna produkter intensifierades 
produktutvecklingen i syfte att expandera inom detta område. 
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Stigortshissen - en ny satsning 

Från det att fem olika modeller utvecklats i mitten av 1960-talet och fram 
till 1980-talet hade endast mindre förändringar gjorts av stigortshissen 
Gruvindustrin var i mitten på 1980-talet inne i en lågkonjunktur och det 
såldes endast ett tio-tal stigortshissar per år jämfört med ett 100-tal per år 
under 1960- och 1970-talet. Ambitionen var fortfarande att expandera på 
gruvsidan varför man 1986 startade ett nytt utvecklingsprojekt i syfte att 
modernisera stigortshissen och ta hänsyn till de nya krav som kunderna 
ställde. Kraven på arbetsmiljön hade skärpts, speciellt i Sverige, men även 
i andra industriländer. Med den nya produkten ville man på Alimak dels 
förbättra arbetsmiljön för den person som skulle köra stigortshissen, dels 
standardisera de ingående komponenterna. En ergonomiskt riktig arbets
ställning samt en låg olycksfallsrisk eftersträvades. 

1989 levererades de första nyutvecklade stigortshissarna till ett kon
sortium av Japans största byggentreprenörer. Därefter såldes ytterligare 
en stigortshiss till ett svenskt gruvföretag. De första leveranserna sågs av 
personalen på gruvsidan som ett led i det fortsatta utvecklingsarbetet. Ge
nom att installera prototyperna i autentiska miljöer kunde värdefull kun
skap för den fortsatta utvecklingen erhållas. 

Den nya typen av stigortshiss mötte främst konkurrens från tillverkare 
av maskiner för fullortsborrning. För- och nackdelar samt framtidsutsik
ter för de två metoderna upplevdes därför som allt viktigare i bedöm
ningen av stigortshissarnas framtida utveckling. En av avdelningscheferna 
menar att fullortsborrning kan ersätta Alimakmetoden om det är längre 
hål som skall borras i bra berggrunder. Fullortsborrning är däremot om
kring fem gånger dyrare än stigortshissen. Om däremot berget är poröst 
blir man med hjälp av stigortsdrivning mera flexibel och kan bättre ta 
hänsyn till bergets beskaffenhet. Om exaktheten är viktig har stigorts-
drivningen klara fördelar. Däremot kan nuvarande stigortshissar inte fullt 
möta de krav som ställs på arbetsmiljön i många länder. 

De åsikter som förs fram om stigortshissens framtid är å ena sidan att 
stigortshissen skall bibehållas utan ytterligare utveckling och därigenom 
fungera som en mjölkko med god lönsamhet. A andra sidan anser andra 
att det finns möjligheter att stärka verksamheten på gruvsidan men att det 
då krävs en ordentlig satsning på produktutveckling i syfte att ta fram en 
produkt som helt ersätter den gamla stigortshissen. Alla är emellertid 
överens om att Alimak inte skall utveckla produkter för fullortsborrning. 

Byggnadshissar utvecklas för att möta nya kundkrav 

Förutom att utvecklingen av byggnadshissarna bestått av kontinuerliga 
modifieringar av befintliga produkter har även några nya hisstyper ut
vecklats som svar på specifika kundbehov och ett nytt produktprogram 
som ett svar på mer generella krav som kommit in under ett antal år. 
Produktutvecklingen av byggnadshissar under 1980-talet har även prä
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glats av företagets ökade satsningar på säkerhet, som delvis kan förklaras 
av att Alimak, som en följd av de säkerhetskrav som offshore industrin 
ställde, har utvecklat sin kunskap och kompetens på detta område. 

Exempel på modifieringar som gjorts är att maskineriet, flyttats till 
hisskorgens tak och att elskåpet och fångapparaten, som fångar upp hiss
korgen vid ett eventuellt strömavbrott, fästs under hisskorgens tak. Kund
erna efterfrågade större utrymme i hisskorgarna vilket var ett viktigt 
motiv bakom dessa åtgärder. Tornborg, en av de svenska konkurrenterna, 
hade sedan tidigare valt att sätta elskåpet under hisskorgens tak vilket man 
på Alimak observerat. 

Scando 9.20 kan nämnas som ett exempel på en hiss som utvecklades 
för specifika kundbehov. Denna hiss utvecklades främst för att betjäna 
avlägsna marknader. Kostnaderna för transporter upplevdes höga varför 
en volymmässigt mindre produkt utvecklades. Utvecklingen av die-
seldrivna byggnadshissar, 1984, utgör att annat exempel. Alimak tillver
kade framför allt eldrivna byggnadshissar men fick en förfrågan från 
Kairo på dieseldrivna hissar. Kunderna i Egypten efterfrågade die-
seldrivna hissar därför att elektricitet inte fanns att tillgå på alla byggar
betsplatser. Den s k C-dörren som lanserades 1987 utgör ett tredje exem
pel. Denna hiss utvecklades i syfte att ta hänsyn till de önskemål som förts 
fram från kunder i ett antal länder om en hiss på vilken det var möjligt 
att lasta stora mängder pallat gods. 

Alimaks produktprogram utökades även när de köpte konkurrentföre
taget Amaco. De hisstyper som erhölls vid köpet av Amaco integrerades i 
Alimaks produktprogram eller lades ned. Endast en produkt, Mobiliften, 
överlevde som självständig produkt. Den kan användas på låga höjder och 
fungerar som ett lyftbord. Det krävs ej några master för att ställa upp 
Mobiliften. Under 1980-talet minskade höghusbyggandet till förmån för 
två- och trevåningshus, varför marknaden för Mobiliften ökade. 

1988 lanserade Alimak ett helt nytt produktprogram. De nya bygg
nadshissarna har moderniserats vad gäller lyftkapacitet, hisshastighet och 
korgarnas utförande och uppställningsmetoderna har förenklats. Den ut
veckling som bedrivits under 1980-talets tidigare år integrerades i det nya 
produktprogrammet. Dessutom togs hänsyn till de krav på förbättringar 
som över åren inkommit från återförsäljare och dotterbolag runt om i 
världen. Rutiner utvecklades för att samla in information om marknadens 
behov och nya kundkrav. Vissa impulser erhölls även från konkurren
terna och deras produktutveckling, men på Alimak upplevde många kund
erna, och feedback från marknaden som den främst idékällan. 

Alimak närmar sig "de stora drakarna" 

Skillnaden mellan de två produktområdena byggnadshissar och permanen
ta hissar var till en början diffusa eftersom de permanenta hissarna ofta 
var ombyggda byggnadshissar. Inställningen till permanenta hissar var 
ibland negativ eftersom de hade utvecklats till att vara kundanpassade 
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specialprodukter. Under 1980-talets första år försökte man på Alimak ge 
permanenthissarna en egen plats i företaget, vilket påverkade produktut
vecklingen. Under årtiondets andra del utvecklades helt nya permanenta 
hissar, Aliliften och Alicom. Genom att utveckla permanenta hissar för
väntade sig Alimak att komma ifrån specialleveranserna och möjliggöra 
tillverkning av en standardprodukt i större volym. 

Aliliften är en person- och materialhiss som till följd av lägre ljudnivå 
och större komfort än tidigare hissar, närmar sig linhissarnas prestanda. I 
mitten av 1980-talet startade det sk ROT-projektet i Sverige som innebar 
att staten gav bidrag för Reparation, Om- och Tillbyggnad av gamla fas
tigheter. De möjligheter som engagemanget på fastighetsmarknaden gav 
samt de kundkrav som ställdes, ledde 1985 till att man påbörjade utveck
lingen av Aliliften. På Alimak såg man att ROT-projektet skapade en 
nisch för kuggstångsdrivna hissar i bostadshus. Om hissar skall installeras 
i gamla hus som saknar hisschakt ansåg många på Alimak att kuggstångs-
hissar borde vara lämpliga att använda eftersom hisschakt ej erfordras. 
Även vid nybyggnationer kan plats i själva byggnaden besparas genom att 
installera hissen på utsidan av byggnaden. Alimak utvecklade därför ett 
modulbaserat system för installationer i fastigheter. Alimaks säljarna hade 
även, i sina kontakter med industriella köpare, uppmärksammat att Ali
maks hissar inte helt motsvarade kundernas krav på komfort, mjukare 
start och stopp, acceleration etc. 1988 presenterades den nya produkten, 
Aliliften för första gången på en mässa. Aliliften hade utvecklats till en 
produkt med lägre ljudnivå och bättre komfort och den startade och stan
nade mjukar än de övriga hisstyperna. 

Aliliften lanserades först på den amerikanska marknaden. Marknads
chefen vid det amerikanska dotterbolaget hade tidigare arbetat på Otis, ett 
stort företag som sålde linhissar. Några menade att man på Alimak för
väntade sig att de tidigare kontakterna skulle underlätta en introduktion 
av Aliliften på den amerikanska marknaden. Introduktionen gick trots 
detta till en början mycket trögt. För att få tillgång till kunskap om den 
industriella marknaden, vilket var nödvändigt för att bättre kunna betjäna 
denna marknad, anställdes 1989 personal från linhissindustrin med lång 
erfarenhet av att sälja permanenta hissar. Detta gav resultat och försälj
ningen i USA ökade. Efter att ha erhållit fotfäste på den amerikanska 
marknaden intensifierades satsningarna på den svenska marknaden. På 
Alimak menade man att en stark ställning på hemmamarknaden var nöd
vändig för att på bästa sätt följa upp nya produkter. Därigenom kan pro
blem och eventuella barnsjukdomar snabbt identifieras och åtgärdas. 

Med den nya produkten kom Alimak att konkurrera med stora inter
nationella företag som säljer linhissar. På Alimak såg många nödvändig
heten av att lära sig mera om dessa företags kringutrustning, dörrar, 
korgar etc samt att sälj personalen måste utbildas för att bättre klara de 
nya marknadsvillkoren. Däremot sågs inte hotet om en reaktion från de 
stora tillverkarna som allvarligt. Följande citat visar hur man på Alimak 
såg på de stora linhisstillverkarna och risken att de vidtog motåtgärder; 
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"De stora drakarna reagerar inte p g a att segmenten som vi går in på är 
så små. De tillverkar standarprodukter i stora serier och är inte intresse
rade av specialprodukter." "De upplever oss som små. Om vi tar en liten 
nisch som inte kan göras i långa serier, borde de bara tycka att det är bra. 
Vi är ju inte farliga för dem. Om de får en förfrågan som är bättre läm
pad för Alimak kan de anlita oss, de får ju alla förfrågningar". 

Nästan alla intervjuade menade att risken för motåtgärder från linhis-
stillverkarna var liten. Vid lågkonjunkturer hade emellertid några märkt 
att en del företag även erbjudit hissar till de små segment som Alimak 
valt att inrikta sig på. Många var medvetna om att de stora linhisstillver-
karna kan reagera. Därför försökte man etablera goda kontakter med 
konkurrenterna i syfte att få till stånd en situation med samarbete istället 
för konkurrens. 1989 deltog därför Alimak för första gången på en mässa 
som främst riktade sig till marknaden för lindrivna hissar. Där presente
rades Aliliften och kuggstångsdrivna hissar som ett komplement till lin
hissar i speciella situationer. 

En annan stor produkt som utvecklats på permanentsidan under 1980-
talet var Alicom, en liten servicehiss för laster upp till 300 kg. Motiven 
bakom utvecklingen av Alicom var dels att kunder på ett flertal markna
der efterfrågade en billig servicehiss, dels att hamnarna containeriserades. 
Under 1980-talet hade man försökt rationalisera arbetet i de moderna 
hamnarna genom att i allt större utsträckning använda containers. Gods 
som skulle transporteras med båt packades i containers som lastades om
bord på fartygen med hjälp av containerkranar. Detta var ett vanligt ut
vecklingsmönster i hamnar världen över. I USA uppmärksammades 
denna utveckling och man såg möjligheten att installera en hiss på kra
narna för att transportera hissföraren upp och ner i kranen. Därför beslöt 
man på Alimak att utveckla Alicom som lanserades 1989. 

Arbetsplattformar - et t nytt produktområde 

Redan 1954 utvecklade Alimak arbetsplattformen, Jacobs stege, men detta 
blev emellertid aldrig ett eget produktområde förrän under 1980-talet. I 
början av 1980-talet startade Malmqvist tillverkning av arbetsplattformar. 
Grundaren av Malmqvist hade tidigare arbetat på Linden-Alimak vid de
ras enhet i Västerås och kände därför till de försök som Alimak gjort i 
syfte att utveckla arbetsplattformar. Han såg möjligheten att skapa en egen 
nisch och beslöt att själv ta upp tillverkning av produkten. Alimak var 
under denna tidsperiod mitt inne i sin koncentrationsfas. Därför var de 
inte intresserade av att själva utveckla plattformar. 

Efter att ha fått fotfäste på den svenska marknaden försökte Malmqvist 
utvidga sin verksamhet internationellt. De tog kontakt med Alimak och ett 
försäljningssamarbete kom till stånd vilket innebar att Alimak sålde Mal-
mqvists plattformar på den internationella marknaden. Många menade att 
man på Alimak hade uppfattningen att resurserna borde koncentreras på 
utveckling och tillverkning av hissar. Det bedömdes emellertid som möj
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ligt att ingå ett försäljningssamarbete eftersom Alimak hade en utbyggd 
marknadsorganisation. Dessutom bedömdes Malmqvists arbetsplattform 
som bra och marknadsmöjligheterna som goda. 

1987 tillträdde en ny VD på Alimak. Han ansåg att det var fel att sälja 
plattformar utan att själva tillverka dem. De arbetsplattformar som fanns 
på marknaden byggde på den av Alimak utvecklade kuggstångsdriften, de 
skall underlätta vertikala transporter och såldes till byggnadsindustrin. 
Enda skillnaden mellan en byggnadshiss och en arbetsplattform var att i 
ena fallet kördes en hisskorg upp och ned efter en kuggstång och i det an
dra fallet en arbetsplattform. Arbetsplattformarna rymdes därför enligt 
hans uppfattning inom Alimaks kompetensområde. Arbetsplattformar 
kunde dessutom byggas in i Alimaks modulsystem och kunderna kunde 
därigenom använda redan inköpta master och delar i systemet. En annan 
positiv effekt antogs vara en ökad volym i tillverkningen av modulsyste
mets delar, med kostnadssänkning per producerad enhet som följd. 

Marknaden för arbetsplattformar följde samma upp- och nedgångar i 
konjunkturen som byggnadsindustrin. Detta sågs av många som en nack
del men av andra som ett mindre problem vilket framgår av citatet; 
"Plattformar följer samma toppar och dalar som byggnadshissar, men det 
är ju samtidigt en jungfrulig mark och om du tittar på produktlivscykeln 
så expanderar marknaden vilket motverkar effekterna av konjunktur
svängningarna". Försäljningsavtalet med Malmqvist sades upp och Alimak 
började tillverka egna plattformar. Detta ansågs av alla intervjuade som 
ett bra beslut. VDs engagemang och Alimaks tradition att själv tillverka 
sina produkter ansågs tala för att de skulle lyckas i sin satsning på ar
betsplattformar. Utvecklingsarbetet påbörjades och efter en tid hade en 
plattform tagits fram som uppfyllde de krav som Alimak ställde. 

I och med att Alimak påbörjade egen tillverkning av plattformar kom 
de att för första gången konkurrera med ett företag som nått framstående 
internationella positioner med kuggstångsdrivna produkter. Konsekven
serna av detta gjorde sig påminda 1989 då Hek köpte Malmqvist. På Ali
mak menade många att köpet gav upphov till fler nackdelar än fördelar 
för Hek. Hek och Malmqvist måste samordna marknadsorganisationerna 
och modulsystemen för att få en bra totalekonomi i verksamheten. Detta 
antas ha kostat mycket i tid och pengar. Samma år startade Alimak ett 
samarbete med det italienska företaget Cimar Ponteggi. I detta avtal kom 
företagen överens om att Cimar skulle sälja hela Alimaks hissprogram i 
Italien och att Alimak skulle sälja Cimars lätta plattformsserie internatio
nellt. Alimak avsåg att själva tillverka tyngre plattformar och genom att 
inkludera lätta plattformar erhöll de ett heltäckande sortiment. Hek till
verkade och sålde både tunga och lätta plattformar både i Heks eget pro
duktprogram och i Malmqvists produktprogram. 

I och med att Alimak etablerade sig på marknaden för arbetsplattfor
mar menade några att Hek intensifierade sina satsningar på byggnadshis
sar. Hek hade under ett flertal år sålt byggnadshissar men i mycket ringa 
omfattning. Några på Alimak menade att Heks ökade intresse för bygg
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nadshissar var ett svar på den direkta utmaning som Alimaks satsning på 
arbetsplattformar innebar. Alimak var stora på byggnadshissar och Hek 
på plattformar men båda företagen försökte i början av 1990-talet eta
blera sig på den andres marknad. 

Kostnadsrationaliseringar 

De lönsamhetsproblem som Alimak ställdes inför under lågkonjunkturen 
inom byggnads- och gruvindustrin accentuerade behovet av att sänka 
kostnaderna i tillverkningsprocessen. Den ökande konkurrensen från 
låglöneländer och kundernas krav på billigare produkter utgjorde andra 
argument för företagets kostnadsrationaliseringar. 

Under perioden 1983 till 1987 genomfördes en rad förändringar i 
syfte att sänka de kostnader som uppstått till följd av stora lager och hög 
inkurans. Nya rutiner infördes i syfte att erhålla en bättre kostnadskon
troll. I slutet av 1980-talet omorganiserades även produktionen och pro-
duktdelsgrupper med eget resultatansvar tillsattes. Syftet med denna åt
gärd var att minska administrationskostnaderna och kapitalbindningen i 
tillverkningen, samt att ge de anställda en högre arbetsmotivation. Man 
ville genom de vidtagna åtgärderna behålla en kompetent yrkeskår. En 
rad åtgärder har även vidtagits i syfte att rationalisera tillverkningspro
cessen. 1979 installerades en robot och 1988 en FMS-anläggning för till
verkning av master. Genom att Alimaks samtliga produkter, förutom sti-
gortshissen, byggde på samma modulsystem förväntades volymen i till
verkningen av vissa standardprodukter att öka. 

Etableringen på avlägsna marknader stärks 

När 1980-talet inleddes hade Alimak en utvecklad internationell mark
nadsorganisation vilken vidareutvecklades under årtiondet i syfte att 
stärka företagets ställning på mer avlägsna marknader, samt att koncen
trera den ursprungliga marknadsorganisationen. 1979 startade Alimak ett 
representationskontor i Singapore. Ingen direktförsäljning skedde från 
kontoret i Singapore utan dess huvudsakliga uppgift var att fungera som 
en knutpunkt mellan Alimak och deras distributörer i Fjärran Östern. 
Både det fysiska och kulturella avståndet gjorde det omöjligt att bidra 
med det sälj stöd som marknaden krävde. Stöd gavs i form av t ex offert-
bevakning, produktutbildning och marknadsanalyser. Genom att etablera 
ett representationskontor hade kunskapsnivån och servicegraden hos säl
jarna i Fjärran Östern ökat. Trots att byggboomen vände och att byggan
det i Fjärran Östern minskade vid 1980-talets mitt hade Alimak bibehållit 
en relativt hög försäljning och beräknades betjäna 90 procent av markna
den för kuggstångsdrivna hissar, vilket många på Alimak relaterade till 
etableringen av representationskontoret. 

1985 startade Alimak på motsvarande sätt ett representationskontor i 
Kairo. Egypten var den största enskilda marknaden i Mellanöstern varför 
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man valde att förlägga representationskontoret dit. Motiven bakom eta-
bleringen var desamma som vid etableringen av Singaporekontoret. Trots 
att Alimak med hjälp av representationskontoren löste en del av de pro
blem som avståndet förde med sig kvarstod andra problem. Hissarna till
verkades fortfarande i Sverige och som en följd av de höga transport
kostnaderna hade Alimak svårigheter att hålla ett tillräckligt lågt pris. 
När byggboomen avtog i mitten av 1980-talet ökade även kundernas pris
känslighet. Dessutom etablerades ett antal konkurrenter, framför allt i 
Sydkorea. Konkurrensen från de inhemska tillverkarna tilltog under 
1980-talets andra del. Detta ledde till att Alimak i allt större utsträckning 
sålde specialhissar som var kundanpassade och därför motiverade ett hö
gre pris. I slutet av 1980-talet expanderade åter byggandet i Sydkorea och 
potentialerna bedömdes som stora men konkurrensläget gjorde det svårt 
för Alimak att utvidga sina marknadsandelar. 

För att inte på sikt förlora den sydkoreanska marknaden och markna
der i andra kringliggande länder beslöt man på Alimak 1990 att starta ett 
tillverkande dotterbolag i Sydkorea. Bolaget ägdes till 60 procent av Ali
mak och till 40 procent av deras tidigare distributör U-Young. På Alimak 
hade man för avsikt att successivt öka den egna ägarandelen. Vid dotter
bolaget tillverkades endast en standardmodell av hissar, men bedömning
en var att denna hiss motsvarade marknadens behov. I takt med att mark
nadens krav ökade var avsikten att även tillverka andra hisstyper. 

Förutom en starkare etablering på avlägsna marknader koncentrerades 
och samordnades den sedan tidigare etablerade marknadsorganisationen. 
Dotterbolagen hade på samma sätt som Alimak diversifierat sin verksam
het. Det var vanligt att dotterbolagen sålde andra produkter vid sidan av 
Alimaks. Under 1980-talets sista år hade man från Alimaks sida försökt 
att konsolidera dotterbolagens verksamhet. En översyn av Alimaks distri
butörer hade även genomförts. Samarbetet med distributörer som endast 
sålde ett fåtal hissar avbröts. Däremot intensifierades stödet till de distri
butörer som på ett seriöst sätt marknadsför och säljer Alimaks produkter. 

Konkurrensspelen under 1980-talet - en sammanfattning 

I denna bransch har inga egentliga konkurrensspel pågått mellan de natio
nella aktörerna. Tre separata förändringsmönster kopplade till internatio
nell konkurrens kan däremot iakttas, vilka illustreras i figuren. Det första 
utvecklingsförloppet i figuren tyder på att två tidigare separerade bran
scher, kuggstångsbranschen och linhissbranschen, kan komma att integre
ras. Alimak kan då komma att möta internationella aktörer i större ut
sträckning än tidigare, eftersom företagen inom linhissbranschen utgörs 
av internationella företag. Det andra utvecklingsförloppet tyder på en lik
artad utveckling. Genom att Alimak lanserat plattformar konkurrerar de, 
förutom med nationella aktörer i olika länder, även med Hek som agerar 
internationellt. Det tredje utvecklingsförloppet illustrerar hur konkurren
sen i olika länder och då framför allt i låglöneländerna gett upphov till en 
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generell utvecklingstrend där allt fler konkurrenter använder priser som 
konkurrensmedel. 

AKTÖRER 

Alimak och 
linhiss-

tillverkarna 

Alimak och de 
utländska 

konkurrenterna 

Alimak och 
plattforms
tillverkarna 

Linhiss tillv. 
deltar ej i 

sam-arbete 

Alimak 
lanserar 
Aliliften 

Försök till sam
arbete med lin-
hisstillv. i USA 

Alimak ingår 
samarbets
avtal med 

Cimar 

Alimak lanserar 
egena arbets-

plattformar 

Priskonkurrens 
från allt fler och 

bättre utländska 
konkurrenter 

Alimak deltar på 
mässa för 

vajerdrivna hissar 

Hek köper 
Malmqvist och 

satsar på 
byggnadshissar 

Alimak lanserar Alicom en mindre och billigare hiss 

Alimak startar ett tillverkande bolag i Korea 
Alimak kostnadsrationaliserar tillverkningsprocessen 

Figur 6.2 Tre utvecklingsmönster under 1980-talet 
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Noter kapitel 6 
1 Sammanställningen har gjorts utifrån de uppgifter som erhållits på Alimak om deras konkurrenter inom 
de olika produktgrupperna. Uppgifterna grundas på konkurrensanalyser som genomförts på företaget. 



7 
Dimensioner på konkurrens 

De studerade branschernas utveckling och konkurrensens förändring be
skrivs av de intervjuade som ett antal skeden eller perioder som skilt sig 
åt vad gäller konkurrensförhållandena. I kapitel tre diskuterades den 
gjorda periodindelningen och i kapitel fyra, fem och sex beskrevs perio
derna och periodövergångarna i de tre branscherna. Konkurrensen har 
haft olika karaktär under olika perioder. I detta kapitel kommer de 
analysdimensioner och bedömningskriterier som använts för att särskilja 
olika typer av konkurrens att presenteras. Därefter är det möjligt att i 
kapitel åtta beskriva konkurrensen i de tre branscherna över tiden. Efter 
att ha gjort detta ska konkurrensens karaktär i termer av konkur
rensklimat analyseras i kapitel nio. Konkurrensens dynamik i de tre 
branscherna analyseras i kapitel tio. Kapitel sju och åtta utgör alltså en 
brygga mellan fallbeskrivningarna och analysen av konkurrensklimatens 
karaktär och dynamik i kapitlen nio och tio. 

Empiriskt genererade dimensioner 

Utifrån de teoretiska diskussionerna i kapitel två har materialet analyse
rats med avseende på vilka dimensioner av symmetri och aktivitet som 
empiriskt framstått som de mest betydelsefulla. Därigenom kan konkur
rensen under en specifik period i en bransch hänföras till någon av de 
fyra typerna av konkurrens som presenterades i kapitel två. I ett försök 
att även illustrera nyanserna och variationerna i de fyra typerna av kon
kurrens har graden av symmetri respektive aktivitet diskuteras. Dessa be
dömningar görs utifrån de intervjuades uppfattningar om konkurrensför
hållandena. Både dimensionerna på och bedömningen av symmetrin re
spektive aktiviteten grundar sig alltså på empiriska iakttagelser. 

Syftet och den forskningsinrikning som valts, gör det ej intressant att 
med bevisbar generalitet fastställa hur symmetrisk respektive aktiv kon
kurrensen varit. Aktörernas tolkningar av konkurrensförhållandena är 
intressantare än de faktiska förhållandena, eftersom det är tolkningarna 
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som uttrycks i agerandet. Om en objektiv beskrivning eftersträvats, hade 
det varit nödvändigt att i förväg fastställa vilka dimensioner som haft be
tydelse för konkurrensen för att därefter samla in data om dessa dimen
sioner. Redan i kapitel två påtalades dock nödvändigheten av att utgå ifrån 
de dimensioner som av aktörerna upplevs som centrala. Data har därför 
först samlats in, varefter en bedömning gjorts av vilka symmetri- respek
tive aktivitetsdimensioner som haft betydelse. 

Graden av symmetri mellan aktörerna 

Vid en jämförelse av hur man i de tre delbranscherna beskrivit konkur
rensförhållandena framträder ett antal skillnader och likheter som kan 
relateras till graden av symmetri mellan aktörerna. Det är främst skillna
der i företagens relativa styrka, och i företagens produkt- och marknads
inriktning som, av representanterna för de studerade företagen, relateras 
till konkurrensen och dess förändring. Företagen beskrivs som mer eller 
mindre lika i dessa avseenden under olika perioder vilket anses ha påver
kat konkurrensförhållandena i branschen. Genom att utgå ifrån dylika 
skillnader och likheter kan symmetrin mellan konkurrenterna och dess 
förändring beskrivas. Skillnader kan även identifieras i företagens in
köpsbeteende, tillverkningsprocesser etc. Eftersom de intervjuade ej rela
terar dessa skillnader till konkurrensen och dess förändring inkluderas de 
emellertid ej i analysen. 

Skillnader i företagens relativa styrka 

Konkurrenterna skiljer sig under vissa perioder åt resursmässigt vilket 
har haft betydelse för deras relativa styrka. Skillnader i t ex företagens 
finansiella och personella resurser kan förklara att företagens relativa 
styrka är asymmetrisk. Både i kuggstångsbranschen och i frontlastarbran-
schen har ett företag dominerat under vissa perioder. De har till följd av 
sin storlek både haft mer personella och finansiella resurser för t ex 
marknadsbearbetning och produktutveckling. Skillnader i företagens fi
nansiella och personella resurser, av betydelse för konkurrensen i bran
schen, kan både finnas mellan de enheter som direkt konkurrerar med va
randra och uppstå som en följd av att företagens eller koncernens övriga 
verksamhet påverkar konkurrensen mellan de konkurrerande enheterna. 
Trelleborgs köp av Boliden påverkade t ex Trellex och Skegas styrka re
lativt varandra. Företagens resursmässiga skillnader kan ge förutsätt
ningar att utveckla skalfördelar på olika områden vilket kan leda till att 
företagens relativa styrka blir asymmetrisk (jfr Scherer 1980, Porter 
1983). Alimak har t ex till skillnad från konkurrenterna byggt upp vo
lymfördelar genom att införa modulsystem. Även genom diversifiering 
till relaterade områden kan interna fördelar, t ex i form av mer och 
bättre resurser, påverka företagens relativa styrka. Samarbetet mellan 
Trellex och Allis Chalmer företagen utgör ett exempel på detta. 
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Konkurrenternas relativa styrka kan även skilja sig åt genom att något 
företag utvecklat ett tekniskt eller marknadsmässigt ledarskap. Ett ledar
skap i någon av dessa dimensioner ger företaget ökad styrka genom det 
rykte och den image som kan relateras till en ledande position. Både Alös 
image internationellt och Trimas image nationellt påverkades t ex av de
ras marknadsledande ställning. Om konkurrenterna är verksamma inom 
flera produkt- och marknadsområden kan emellertid ett företag vara le
dande på en marknad medan konkurrenten är ledande på någon annan 
marknad. Om ingen kan beskrivas som teknisk- eller marknadsmässig le
dare i branschen som helhet, måste företagens relativa styrka totalt sett 
beskrivas som symmetrisk. Att företagen är ledande men på olika mark
nader kan tyda på ett agerande i tyst samförstånd. 

Bedömningen av konkurrenternas relativa styrka grundar sig på de 
intervjuades jämförelser av konkurrenterna. Skillnader kan emellertid 
finnas i bedömningarna dels inom ett företag dels mellan konkurrenterna. 
Om föreställningarna är gemensamma både inom och mellan företagen 
om företagens styrka relativt varandra är bedömningen av symmetrin en
kel. Om däremot uppfattningarna är enhälliga i ett företag men konflikte-
rande i det konkurrerande företaget kan konkurrenterna varken anses 
vara symmetriska eller asymmetriska. Om däremot uppfattningarna är 
gemensamma inom företagen men skiljer sig åt mellan företagen kan fö
retagen antas vara symmetriska. Det är lättare att föra fram den egna 
styrkan än konkurrentens, om inte skillnaderna är uppenbara. 

Skillnader i företagens val av produktinriktning 

Konkurrenternas produkterbjudande kan skilja sig åt trots att de är verk
samma inom samma produktområde. Om ett företag integrerar flera för
ädlingsled i sin produkt kan detta innebära att företaget särskiljer sig 
ifrån konkurrenterna (jfr McGee & Thomas 1986). Trellex integration 
med Allis Chalmer företagen har t ex inneburit att de i större utsträck
ning än Skega utvecklats mot systemlösningar, vilket ger upphov till 
asymmetri. På samma sätt kan vertikal disintegrering ge upphov till skill
nader som ökar graden av asymmetri mellan konkurrenterna. Många av 
företagen i frontlastarbranschen tillverkade t ex under en period olika 
delar av samma produkt. Detta är några exempel på skillnader i konkur
renternas produkterbjudande. 

Även konkurrenternas sortiment kan skilja sig åt. Ett företag kan till
verka flera produktgrupper inom ett produktområde medan konkurren
terna specialiserat sig inom en produktgrupp. Detta är fallet i lining-
branschen inom produktområdet siktar. Skillnader kan även finnas i pro
dukternas pris och kvalité. Något företag kan ha ett brett sortiment som 
inkluderar såväl enkla produkter till ett lägre pris som avancerade pro
dukter till ett högre pris, medan konkurrenterna tillverkar antingen enkla 
eller avancerade produkter. Dylika skillnader kunde t ex iakttas mellan 
Ålö och Trima under 1970-talet. 
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När asymmetrin i företagens produktinriktning diskuteras måste hän
syn tas till produkterbjudandets respektive produktgruppernas betydelse 
för den totala verksamheten i branschen. Om betydande skillnader finns 
mellan företagens produktinriktningar, bedöms aktörerna som asymme
triska. Om endast vissa skillnader finns i företagens produktinriktning 
bedöms aktörerna varken som symmetriska eller asymmetriska. Är där
emot konkurrenternas produktinriktning i huvudsak lika bedöms företa
gen vara symmetriska. 

Skillnader i företagens val av marknadsinriktning 

Konkurrenterna kan skilja sig åt genom sitt val av distributionssätt. Ge
nom företagens kanalval kan en image byggas in i produkten. Genom att 
integrera verksamheten framåt kan ensamrätt till marknadskanaler eller 
kund erhållas. Företagen kan även genom kontrakt knyta kunder och dis
tributörer till sig och därigenom utestänga konkurrenter. Alös kontrakt 
med SLR är ett exempel på detta. Distributionssätten skiljer sig också åt 
beroende på vilken etableringsform som valts för verksamheten utom
lands. Att tillverka och/eller distribuera produkter direkt via egna dotter
bolag, som Skega eller indirekt via representanter, som Trellex, ger före
tagen olika förutsättningar för verksamheten utomlands. 

Även konkurrenternas val av kundsegment och geografiskt marknads
segment kan skilja sig åt. Konkurrenterna kan differentiera sig från va
randra genom att sälja samma eller liknande produkter till helt olika 
kundsegment, som t ex Vretens satsningar på entreprenadmarknaden. Den 
geografiska differentieringen kan ske genom val dels av olika regioner 
inom ett land, dels av olika ländermarknader. När branschen är relativt 
ny, företagen små och endast verksamma på den inhemska marknaden, 
kan en regional uppdelning ge upphov till en hög grad av asymmetri, vil
ket var fallet under frontlastarbranschens första år. När företagen och 
branschen vuxit, kan en sådan uppdelning minska i betydelse, medan en 
uppdelning av den internationella marknaden i större grad påverkar 
symmetrin mellan konkurrenterna. Detta förklaras av att den nationella 
marknadens betydelse för företagens totala verksamhet minskat. 

På samma sätt som vid bedömningen av graden av asymmetri till följd 
av företagens produktinriktning måste hänsyn tas till marknadsasymme
trins omfattning och betydelse. Om de marknadsområdet som berörs är 
av stor betydelse för branschen bedöms aktörerna som asymmetriska. Om 
företagen skiljer sig åt på vissa marknadsområdet bedöms aktörerna som 
varken asymmetriska eller symmetriska. Är däremot företagens mark
nadsinriktning i huvudsak lika bedöms aktörerna som symmetriska. 

Grad av aktivitet i konkurrensspelen 

Konkurrenternas sätt att interagera med varandra och upplevelsen av in-
teraktionen skiljer sig åt mellan olika perioder i branschernas historia. 



Dimensioner på konkurrens 151. 

När interaktion mellan konkurrenterna beskrivs av aktörerna i de tre 
branscherna är det främst typen av agerande, intensiteten i agerandet och 
omfattningen av interaktionen som lyfts fram. Genom att utgå ifrån kon
kurrenternas sätt att interagera, hur intensiva, samt hur omfattande kon
kurrensspelen är, kan perioderna och förändringen mellan dem diskuteras 
utifrån graden av aktivitet i konkurrensspelen. I de fallstudier som tidi
gare presenterats kan ett antal olika interaktionsmönster identifieras och 
särskiljas. Dessa interaktionsmönster skall i det följande diskuteras. 

Skillnader i graden av aktivitet mellan olika typer av agerande 

Ömsesidiga drag- och motdrag innebär aktiva konkurrensspel. En typ av 
aktiv interaktion som beskrivs av representanter för de studerade företa
gen präglas av att de växelvis agerar relativt varandra inom samma om
råden (drag- och motdrag) eller inom ett flertal områden (multidrag). 
Denna interaktion beskrivs som ömsesidig snarare än konflikterande. 
Konkurrenterna beskriver agerandet som vidtaget i syfte att bibehålla och 
utveckla den egna position på marknaden och inte i syfte att skada. Moti
ven för agerandet relateras både till konkurrenterna och till upplevda 
kundbehov, interna mål samt entreprenörernas uppfinningsrikedom. 

Reaktivt och konflikterande agerande innebär att konkurrensspelen är 
aktiva. Agerandet är aktivt i den bemärkelsen att konkurrenterna agerar 
relativt varandra, men konkurrenternas tolkningar av och uppfattningar 
om agerandet skiljer sig åt. Konkurrenternas agerande beskrivs som 
konflikterande (vidtaget i syfte att skada), medan det egna agerandet be
skrivs som reaktivt (nödvändigt för att undvika skadliga effekter av kon
kurrenternas konflikterande agerande). Det egna och konkurrenternas 
agerande relateras alltså till varandra men på olika sätt vilket t ex är fallet 
när priskonkurrensen i liningbranschen beskrivs. Utifrån tolkningarna av 
konkurrenternas agerande kan det reaktiva och konflikterande agerandet 
jämföras med vad Easton (1987) beskriver som konflikt. När man i de 
studerade företagen beskriver det egna agerandet som reaktivt förs kund
behov, egna målsättningar o dyl fram som motiv till agerandet. Däremot 
tolkas konkurrentens agerande som vidtaget i syfte att skada. 

Anpassning genom ett Imitativt agerande innebär varken aktiva eller 
passiva konkurrensspel. När t ex konkurrenterna imiterar den ledande ak
tören, som var fallet med Alimak i kuggstångsbranschen, utan att denne 
vidtar direkta motdrag, måste konkurrensspelen beskrivas som varken ak
tiva eller passiva. Den ledande aktören agerar utifrån egna mål, kunders 
behov etc och vidtar inte direkta motdrag. De företag som imiterar, rela
terar sina åtgärder till konkurrenten men inte i syfte att skada denne eller 
i syfte att vidareutveckla sin position, som i de två typerna av agerande 
vilka beskrevs ovan, utan för att anpassa sig. 

Detta kan jämföras med Knickerbockers (1973) sätt att skilja på kon
kurrens genom drag och motdrag och konkurrens där företagen endast 
anpassar sig till varandra, vilket diskuterades i kapitel två. Det senare be
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teendemönstret beskrivs som defensivt medan det första beskrivs som ak
tivt. Att vissa företag på detta sätt anpassar sig till andra, förklaras inom 
strukturrelaterad teoribildning av skillnader i företagens relativa styrka. 
Inom delar av strategilitteraturen beskrivs imitation och anpassning som 
ett typiskt agerande för marknadsföljare, dvs för företag som inte funnit 
en egen nisch men ej heller är tillräckligt starka för att utmana den le
dande aktören i en bransch. 

Oberoende agerande innebär att konkurrensspelen är passiva. I de tre 
studerade branscherna finns flera exempel på hur konkurrenterna agerar 
oberoende av varandra. Detta kan ske på områden där inte samtliga kon
kurrenter är verksamma, men även genom att några konkurrenter foku
serar sin verksamhet till mindre produkt- eller marknadsnischer, som i 
kuggstångsbranschen. Alimak var verksamma inom samtliga segment men 
en form av tyst samförstånd utvecklades som innebär att företaget överlät 
vissa nischer till de konkurrenter som specialiserat sig på dessa. Därige
nom kan konkurrenterna i stor utsträckning agera oberoende av varandra 
trots att de är verksamma inom samma områden. 

Detta kan jämföras med tankegångarna som förs fram inom IO-teori 
om att konkurrenter genom differentiering kan vända sig från varandra 
och därigenom bli passiva i sitt agerande. Inom strategilitteraturen be
skrivs detta i termer av fokusering eller att företagen utvecklar nischer 
(jfr Porter 1980). Easton (1987) menar att företag samexisterar om de ej 
är medvetna om konkurrenterna eller definierar bort dem. Easton be
skriver även hemligt samförstånd och samarbete som ett passivt agerande. 
Aktörerna kommer överens om att ej konkurrera eller om att samarbeta 
vilket innebär att den aktiva konkurrensen upphör. Aktörerna bevakar 
emellertid att de formella respektive hemliga och enligt Easton (1987), 
delvis olagliga överenskommelserna efterlevs. I de branschstudier som 
genomförts har ej denna form av överenskommelser iakttagits. 

Passiva, varken passiva eller aktiva samt aktiva konkurrensspel kan 
pågå samtidigt. Om konkurrenterna aktivt agerar relativt varandra på nå
got område av betydelse för företagens verksamhet bedöms konkurrensen 
vara aktiv. Om däremot företagen i huvudsak agerar oberoende av va
randra bedöms konkurrensspelen som passiva. Genom att även inkludera 
konkurrensspelens omfattning, vid bedömningen av aktiviteten i konkur
rensspelen, tas hänsyn till hur stor del av företagens verksamhet som ut
sätts för aktiv konkurrens. Detta diskuteras längre fram i kapitlet. 

Skillnader i konkurrensspelens grad av intensitet 

Frekvent och snabb interaktion ger upphov till aktiva konkurrensspel. I 
de tre delbranscherna beskrivs konkurrenternas agerande på vissa områ
den och under vissa perioder som intensivt. Det egna företagets agerande 
upplevs direkt följas av ett likartat agerande från konkurrenternas sida. 
Om företag agerar relativt varandra först efter det att lång tid förflutit 
måste däremot konkurrensspelen beskrivas som passiva. När en bedöm
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ning görs av hur snabb eller långsam interaktionen är måste hänsyn tas 
till den tid som krävs för att genomföra åtgärderna. Till exempel kan 
konkurrensspelen i företagens produktutveckling beskrivas som intensiva 
under vissa perioder även om dragen och motdragen följer på varandra 
med några års fördröjning. Under andra perioder måste en sådan för
dröjning anses tyda på att interaktionen varit långsam. Detta förklaras av 
att utvecklingsarbetet tar olika lång tid beroende på hur avancerade och 
sofistikerade produkterna är. För en mer exakt beskrivning krävs därför 
mer data. T ex skulle man behöva information om tidsåtgången för olika 
produktutvecklingsprojekt. 

Skillnader i konkurrensspelens omfattning 

Även om konkurrenterna frekvent vidtar drag- och motdrag inom ett 
marknadsområde behöver detta ej betyda att konkurrensspelen som helhet 
är aktiva. Konkurrensspelen måste också vara omfattande. Om företagen 
ständigt, varje år, vidtar många åtgärder inom flera marknads- och/eller 
produktområden, kan konkurrensspelens omfattning anses vara stor och 
konkurrensspelen därmed mycket aktiva. Konkurrerar företagen endast 
inom ett område måste däremot konkurrensspelens omfattning beskrivas 
som liten och därmed passiv, vad gäller omfånget. 

Det är ej möjligt att fastställa hur många områden företagen skall kon
kurrera inom för att konkurrensspelen skall anses vara omfattande. Anta
let möjliga områden att konkurrera på varierar både mellan perioder och 
branscher. Olika områdens betydelse för verksamheten i branschen totalt 
sett skiljer sig även åt. Om konkurrensspel bedrivs på ett flertal områden 
av marginell betydelse kan konkurrensspelens omfattning ej anses vara 
stor. Om konkurrensspel däremot bedrivs inom ett flertal viktiga pro
dukt- och marknadsområden måste omfattningen bedömas som stor. 

Bedömningen av symmetrin respektive aktiviteten 

För att göra beskrivningen av dimensionerna och deras förändring jäm
förbar mellan olika branscher har ett antal tumregler satts upp för be
dömningen av graden av symmetri mellan aktörerna respektive graden av 
aktivitet i konkurrensspelen. Tumreglerna och bedömningskriterierna 
finns preciserade i tabellen nedan. 
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Tabell 7:1 Tumregler för bedömning av symmetri och aktivitet. 

GRAD AV 
SYMMETRI 

Symmetri Varken symme
trisk eller asym

metrisk 

Asymmetri 

Relativ styrka 
Rl=Resurstillgång 
R2=Ledarskap 

• Samtliga konkur
renter anser att de är 
jämbördiga eller att 
det egna företaget är 
ledande/ 
resursstarkast 

• Ett företag och ett 
antal personer i de 
andra företagen be
skriver en konkur
rent som ledande/re-
sursstarkast 

• Samtliga konkur
renter anser att ett 
företag varit ledande 

Produktinriktning 
Pl=Produkt 

erbjudande 
P2=Sortiments-

inriktning 

• Om konkurrent
erna i huvudsak har 
samma produktin
riktning 

• Om vissa skillna
der finns i företa
gens produktinrikt
ning 

• Om betydande 
skillnader finns i fö
retagens produktin
riktning 

Marknadsinriktning 
Ml=Distribution 
M2=Marknads-

segment 

• Om konkurrent
erna i huvudsak har 
samma marknadsin
riktning 

• Om vissa skillna
der finns i företa
gens marknadsin
riktning 

• Om betydande 
skillnader finns i fö
retagens marknads
inriktning 

GRAD AV 
AKTIVITET 

Aktivt Varken aktiva 
eller passiva 

Passivt 

Typ av agerande Drag och motdrag, 
multidrag, reaktiva 
och konflikterande 
drag 

Imitativt agerande Medvetet och omed
vetet oberoende age
rande 

Intensitet Frekvent och snabb 
interaktion = hög in
tensitet 

Varken frekvent el
ler långsam interak
tion = 
medelhög intensitet 

Långsam interak-
tion= låg intensitet 

Omfattning Konkurrens på flera 
områden = stor om
fattning 

Konkurrens på nå
gra områden = me
delstor omfattning 

Konkurrens på ett 
område = liten om
fattning 

Symmetrin bedöms utifrån tre variabler som beskrivs utifrån två aspekter 
vardera (R1 och R2, PI och P2 samt Ml och M2). Vid bedömningen av 
graden av symmetri under en period tas hänsyn till samtliga aspekter. Om 
symmetrin är starkt dominerande (4 av 6 aspekter) bedöms stor symmetri 
ha präglat relationerna mellan konkurrenterna (motsvarande gäller för 
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asymmetrin). Om däremot symmetrin överväger utan att dominera be
döms symmetri ha präglat relationen (motsvarande gäller för asymme
trin). Om varken symmetrin eller asymmetrin överväger bedöms relatio
nerna vara vaken symmetriska eller asymmetriska. På samma sätt bedöms 
graden av aktivitet under en period. Eftersom varje dimension av aktivi
tet endast beskrivs på ett sätt blir det maximala antalet aspekter tre. Om 
alla tre aspekter är aktiva samt om två är aktiva och en aspekt är både ak
tiv och passiv bedöms konkurrensspelen vara mycket aktiva (motsvarande 
gäller för passiva konkurrensspel). Om ingen av dimensionerna domine
rar men någon av dem överväger bedöms konkurrensspelen som aktiva 
(motsvarande gäller för passiva konkurrensspel). Överväger ingen av di
mensionerna är konkurrensspelen varken aktiva eller passiva. Graden av 
aktivitet och symmetrin kan alltså beskrivas på en femgradig skala (se 
nedan). 

< 1 1 1 1 1 • 
Stor symmetri Symmetri Varken symmetri Asymmetri Stor asymmetri 

eller asymmetri 

Mycket aktiv Aktiv Varken aktiv Passiv Mycket passiv 
eller passiv 

Figur 7.1 Olika grader av symmetri och aktivitet 

Att på det ovan beskrivna sättet bedöma symmetrin mellan aktörerna och 
aktiviteten i konkurrensspelen innebär att samtliga aspekter värderas lika 
och antas påverka konkurrensen i lika stor utsträckning. Detta är inte en 
självklarhet och exempel finns i de redovisade fallbeskrivningarna på att 
vissa aspekter påtalas mer än andra. T ex syns förändringarna i företa
gens relativa styrka och medvetenheten om denna ha haft större betydelse 
under frontlastarbranschens tredje period än de övriga variablerna. 
Aspekternas relativa betydelse har emellertid ej viktats, eftersom data ej 
varit av den karaktären att detta ansetts möjligt. Efter att i detta kapitel ha 
diskuterat de två dimensionerna och vilka aspekter på dessa som kommer 
att användas för att särskilja olika typer av konkurrens är det dags att 
övergå till nästa kapitel och till analysen av konkurrensen i de tre bran
scherna. 





8 
Konkurrensen i de tre branscherna 

I detta kapitel beskrivs konkurrensen under olika perioder i de tre 
studerade branscherna utifrån symmetrin mellan konkurrenter respektive 
aktiviteten i konkurrens spelen. Periodindelning, likväl som bedömningen 
av symmetri och aktivitet under perioderna grundar sig på de intervjua
des upplevelser av konkurrensen och av hur relationerna till konkurren
terna förändrats över tiden. I övergången från en period till en annan har 
antingen upplevelsen av symmetrin, aktiviteten eller båda förändrats. Or
sakerna till förändringarna och de processer varigenom förändringarna 
kommer till stånd är emellertid av olika karaktär. Flera processer kan 
pågå samtidigt och dessa kan i vissa fall vara motstridiga. En process kan 
t ex ge upphov till ökad symmetri i någon aspekt medan andra processer 
ger upphov till minskad symmetri i andra aspekter. Genom att ge en 
sammantagen beskrivning av symmetrin respektive aktiviteten under olika 
perioder kan emellertid olika typer av konkurrens särskiljas under olika 
perioder i de tre branschernas historia. 

Konkurrensen i frontlastarbranschen 

Konkurrensen i frontlastarbranschen har uppvisat särskilt tydliga förän
dringar vid tre tidpunkter. Den första var i samband med Alös internatio
nalisering då företaget, som vid tidpunkten dominerade branschen, i stort 
sett överlämnade den svenska marknaden till de nationella konkurren
terna. Den andra kom som en följd av koncentrationen till ett fåtal före
tag som framförallt ägde rum under 1970-talet. Den tredje var då Ålö 
åter uppmärksammade den svenska marknaden samtidigt som Trima på
började en internationell expansion. Det är dessa förändringar som sär
skiljer de fyra perioderna i branschens historia. Bedömningarna av sym
metrin respektive aktiviteten under olika perioder återfinns i tabell 8.1 
nedan. För att illustrera processen i branschen relateras bedömningarna 
av en period till perioden innan. Bedömningarna grundar sig dock på de 
bedömningskriterier och tumregler som presenterades i kapitel sju.1 
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Tabell 8.1 Symmetrin mellan aktörerna och aktiviteten i konkur
rensspelen under fyra perioder i frontlastarbranschen. 

Perioder Symme
triska 

aktörer 

Varken 
eller 

Asymme
triska 

aktörer 

Aktiva 
spel 

Varken 
eller 

Passiva 
spel 

Period 1 
1947-65 P2 

R1,R2 
Pl 

Ml, M2 

Intensiva Imitation Få områden 

Totalt: Mycket asymmetrisk Varken aktiv eller passiv 

Period 2 
1966-77 

R2 
P2 

R1 
Pl 

Ml, M2 

Oberoende 
Ej intensiva 
Få områden 

Totalt: Mycket asymmetrisk Mycket passiv 

Period 3 
1978-82 

R1 
Pl 

R2 
P2 
M2 Ml 

Oberoende 
Ej intensiva 
Få områden 

Totalt Symmetrisk Mycket passiv 

Period 4 
1983-91 

RI, R2 
PI, P2 

Ml M2 

Drag/motdrag 
Intensiva 

Stort omfång 

Totalt Mycket symmetrisk Mycket aktiv 

Branschen utkristalliseras - period e tt 

Konkurrenterna var totalt sett mycket asymmetriska under den första pe
rioden. Frontlastarbranschen dominerades av en tillverkare, Alö, som ut
vecklade en stark ställning på den nationella marknaden till följd av att 
man var först med att lansera frontlastare. Alö hade i mitten av 1960-talet 
en marknadsandel på 35 procent medan ett 20-tal mindre tillverkare de
lade på de övriga 65 procenten. Företagens relativa styrka var asymme
trisk eftersom Alö såväl resursmässigt (R1 i tabellen) som tekniskt och 
marknadsmässigt (R2 i tabellen) dominerade branschen vid tiden för de
ras internationella expansion. 

Skillnaderna mellan företagens produktsortiment var små (P2 i tabel
len). Däremot gav desintegrationen i branschen upphov till asymmetri 
vad gäller produkterbjudandet (Pl i tabellen). Vissa företag tillverkade 
stålkonstruktionerna andra hydrauliken osv. Alö tillverkade däremot hela 
produkten. Även marknadsmässigt var företagen asymmetriska (Ml och 
M2 i tabellen). Alö särskilde sig från konkurrenterna genom sitt kontrakt 
med SLR som gav ensamrätt till den största marknadskanalen i Sverige. 
De övriga företagen bearbetade den privata maskinhandeln. Marknaden 
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var även geografiskt uppdelad. De nyetablerade företagen var främst 
verksamma regionalt i södra och mellersta Sverige medan Ålö bearbetade 
hela den svenska marknaden via SLR. 

Konkurrensspelen var sammantaget varken aktiva eller passiva (se ta
bellen ovan). Imitativa och frekventa men ej omfattande konkurrens spel 
utspelades under perioden. FoU-intensiteten var hög i branschen och 
imitativa konkurrensspel utspelades inom företagens produktutveckling. 
När Ålö lanserade Quicke 1958 dröjde det endast en kort tid innan lik
nande lastare erbjöds av andra, trots att lastaren var patenterad. 1964 lan
serade därför Ålö en ny lastargeneration som imiterades inom något år. 
De små konkurrenterna stimulerade Ålö i den fortsatta produktutveck
lingen genom att imitera deras produkter. Konkurrensspelen var intensiva 
men bedöms däremot ej som omfattande eftersom företagen endast kon
kurrerade aktivt i sin produktutveckling. 

Två separata utvecklingsförlopp - period två 

Övergången mellan period ett och två kom när Ålö tog det strategiskt 
centrala beslutet att expandera internationellt. Detta beslut innebar avgö
rande förändringar för konkurrensen mellan de svenska aktörerna. Paral
lellt med Ålös internationalisering koncentrerades branschen. Detta för
ändrade successivt symmetrin mellan företagen. Eftersom de först i slutet 
av koncentrationsprocessen uppmärksammade betydelsen av att konkur
rensförhållandena förändrats, hänförs detta till tredje perioden. 

Företagens relativa styrka minskade något under andra perioden. Detta 
p g a att Ålö förlorade en del av det tekniska ledarskapet. Utomlands 
mötte Ålö ett mindre mekaniserat jordbruk och mindre teknikkrävande 
kunder. Genom att produktutvecklingen koncentrerades på de internatio
nella kundernas behov stimulerades ej den fortsatta utvecklingen av tek
niskt avancerade lastare på samma sätt som tidigare. De konkurrenter 
som enbart var verksamma i Sverige utvecklade däremot lastare utifrån 
de hårda krav som svenska kunder ställde. Genom att Ålös ledarskap min
skade kan konkurrenterna varken beskrivas som symmetriska eller 
asymmetriska med avseende på ledarskapet. 

Asymmetrin i företagens produktval ökade medan asymmetrin i före
tagens marknadsval fick en annan karaktär. Förändringen vad gäller före
tagens produkterbjudande, relativt tidigare period, kom som en följd av 
Ålös internationalisering. Ålö breddade sitt sortiment när de utvecklade 
nya lastarmodeller anpassade för att möta efterfrågan på de utländska 
marknaderna. Breddning påverkade en mindre del av den totala verksam
heten i branschen varför konkurrenterna måste beskrivas som varken 
asymmetriska eller symmetriska i val av produktsortiment. Den interna
tionella verksamheten tog stora delar av de finansiella och personella re
surserna i anspråk. Ålö bevakade fortfarande endast indirekt den svenska 
marknaden och överlät dessutom i större utsträckning än tidigare ansvaret 
för den nationella marknaden till SLR. Den geografiska uppdelningen 
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ökade som en följd av Ålös internationalisering, vilket förstärkte den 
asymmetri som redan fanns mellan företagen i deras val av marknads
segment. 

Konkurrensspelen blev mycket passiva under perioden. Det imitativa 
agerandet upphörde på produktsidan och konkurrenterna agerade obero
ende av varandra på marknadssidan. Tidigare hade Ålö varit förebild för 
de övriga. I och med att Alö förändrade sin strategiska inriktning fram
stod inte företaget, i samma utsträckning som tidigare, som förebild i 
branschen. Produktutvecklingen påverkades alltså mindre av konkurren
sen och fick mera karaktären av helt oberoende utvecklingsförlopp. 

Konkurrensspelen separerades. Detta påstående innebär att när Ålö, 
som vid denna tidpunkt dominerade den svenska marknaden, "lämnade" 
Sverige så minskade kontakterna mellan konkurrenterna totalt sett. En 
viss konkurrens utspelade sig mellan de övriga konkurrenterna men den 
tidigare geografiska uppdelningen kvarstod, vilket begränsade konkurren
sen om marknaden. Alö var när branschen utkristalliserades det resurs
starkaste företaget i branschen samt teknisk och marknadsmässig ledare. 
Detta kan förklara att de såg sin position som ohotad. Trots att Bergsjö/-
Trima expanderade nationellt vidtogs endast begränsade åtgärder från 
Ålös sida. Den indirekta marknadsbearbetningen på den svenska markna
den innebar att återföringen av information var bristfällig. En annan och 
kanske den största anledningen till att åtgärder ej vidtogs relativt konkur
renterna var att Ålös starka internationella engagemang ställde stora krav 
på företagets tid och resurser. Konkurrensspelen förblev därför passiva. 

Konkurrenterna närmar sig varandra - period tre 

Övergången till period tre kan ses som ett resultat av den koncentrations
process som pågick under 1970-talet, parallellt med att Ålö vidareutveck
lade sin internationella verksamhet. Bergsjö/Trima fungerade som förän
dringsagent i och med att de genom produktutveckling och uppköp ut
vecklade en starkare ställning på den nationella marknaden. Förutom Ålö 
och Trima fanns endast Vreten kvar efter det att branschen koncentrerats. 
Upplevelsen av konkurrensförhållandena förändrades först när effekterna 
av koncentrationen uppmärksammades. Det var främst symmetri - asym
metri dimensionen som förändrades i riktning mot ökad symmetri. 

Den starka asymmetrin övergick, totalt sett, till symmetri under tredje 
perioden. Företagens relativa styrka förändrades. Bergsjö/Trima och Ålö 
kom att bli jämnstarka konkurrenter.tack vare Bergsjö/Trimas expansion 
på den nationea marknaden. Bergsjö/Trimas tillväxt och fokusering på 
den svenska marknaden gav dem både resurser för och incitament till att 
utveckla tekniskt avancerade lastare och ett tekniskt ledarskap i bransch
en. På Trima, men även till viss del på Ålö, menar man att Trima övertog 
det tekniska ledarskapet. Att uppfattningarna delvis går isär tyder på att 
ett tekniskt ledarskap fanns men att skillnaderna inte var lika tydliga som 
tidigare i historien. Även Ålös marknadsdominans bröts genom att 
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Bergsjö/Trima utvecklade ett marknadsmässigt ledarskap på hemmamark
naden. Ålö bibehöll sin ledande ställning internationellt. Konkurrenterna 
bedöms som varken symmetriska eller asymmetriska eftersom ingen 
framstod som tydlig ledare i branschen som helhet. 

De dominerande företagen blev mer lika varandra i sina produkt- och 
marknadsval. Som ett resultat av sammanslagningar och uppköp kom 
Trima att liksom Ålö tillverka hela lastare. Den tidigare arbetsdelningen 
och asymmetrin i företagens produkterbjudande upphörde helt. Däremot 
var företagen fortfarande varken symmetriska eller asymmetriska vad 
gäller deras produktsortiment. Alö särskilde sig som tidigare från de öv
riga genom att tillverkade andra lastartyper för den internationella mark
naden. Vreten och Trima kom även att i större utsträckning än Alö till
verka lastare för industriella kunder. Skillnaderna mellan konkurrenter
nas sortiment berörde dock fortfarande endast en mindre del av den totala 
verksamheten. 

O 

Skillnaden i valet av distributionskanaler kvarstod. Alö bibehöll en
samrätten till SLR medan konkurrenterna sålde sina produkter via privata 
återförsäljare. Däremot minskade skillnaderna i företagens marknads
segment. Vreten var fortfarande regionalt verksam men koncentrationen i 
branschen ledde till att Trima, liksom Ålö, bearbetade hela den svenska 
marknaden. Trima och Ålö möttes även på ett antal utländska marknader 
eftersom Trima deltog i mässor och tog initiala kontakter med kunder i 
ett antal länder. Trimas internationella engagemang var fortfarande rela
tivt begränsat varför företagens val av marknadssegment måste beskrivas 
som varken asymmetriskt eller symmetriskt. 

Konkurrensspelen förblev mycket passiva. Konkurrenterna agerade 
oberoende av varandra, trots att koncentrationen innebar att samtliga fö
retag tillverkade hela lastare samt att Trima och Ålö var verksamma på 
hela den svenska marknaden. Konkurrensspelen särskildes från varandra 
eftersom företagens prioriteringar och engagemang skilde sig åt. Trima 
prioriterade den svenska marknaden och bearbetade den via den privata 
återförsäljarmarknaden. Ålö koncentrerade fortfarande sina resurser och 
sitt engagemang på den utländska marknaden och överlät den nationella 
marknaden till SLR. 

Hotet från konkurrenterna ökade. Från marknaden kom signaler som 
talade för att Trima intagit en allt starkare ställning. Ålö uppmärksam
made i slutet av 1970-talet en rad händelser som tydde på Trimas styrka 
och på att Ålös lastare av kunden uppfattades som en lastare för lättare 
arbeten. Ålös medvetenheten om Trimas position växte sig allt starkare, 
men det dröjde ett antal år innan organisationen som helhet hade kommit 
fram till slutsatsen att motåtgärder var nödvändiga. 

Förberedande åtgärder vidtogs i syfte att öka engagemanget på gamla 
och/eller nya områden. Ålö vidtog åtgärder internt för att öka medveten
heten om den förändrade konkurrenssituationen och för att öka engage
manget på den nationella marknaden. Trima undersökte i större omfatt
ning än tidigare sina möjligheter att expandera internationellt. När Karo-
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lin Invest köpte och integrerade Bergsjö och Trima hade de en uttalad 
ambition om att företaget skulle internationaliseras. Fram till 1983 var 
emellertid dessa strävanden begränsade och utan speciellt stora fram
gångar. Förklaringar till detta som förs fram på Trima är, att man internt 
såg den svenska marknaden som den centrala för företaget, samt det or
ganisatoriska arbete som sammanslagningen och fusionerna krävde. 

Konkurrensspelen integreras - perio d fyra 

Konkurrensen förändrades som en följd av att Alö åter engagerade sig på 
den nationella marknaden och att Trima intensifierade sina ansträng
ningar internationellt. De båda dominerande aktörerna kom under stora 
delar av 1980-talet att aktivt konkurrera med varandra på de flesta områ
den. Att konkurrensen förändrades kan förklaras av de processer som 
kom till stånd som ett resultat av den ovan beskrivna utvecklingen. Före
tagens medvetenhet om att de nationella konkurrenterna var jämbördiga 
hade ökat vilket förändrade konkurrensen i branschen. 

Konkurrenterna blev mycket symmetriska. De dominerande aktörerna 
var jämstarka, eftersom de resursmässigt, tekniskt ochmarknadsmässigt 
kunde beskrivas som jämbördiga konkurrenter. Att Alö återvände till 
Sverige och Trima internationaliserades innebar att deras respektive do
minans nationellt och internationellt minskade men inget företag kom att 
dominera totalt sett varför företagen kan beskrivas som symmetriska. Att 
båda företagen ser sig som ledande talar för att skillnaderna är små vad 
gäller företagens tekniska och marknadsmässiga ledarskap. 

Symmetrin i företagens produkt- och marknadsval ökade. Ålö koncen
trerade på nytt sin produktutveckling på den svenska marknaden och de 
krav den ställde, medan Trima övergick till att även utveckla produkter 
för den utländska marknaden. Därigenom kom företagens produktsorti
ment att bli mera lika varandra. Detta trots att Vreten fortfarande strä
vade efter att differentiera sig ifrån de stora svenska företagen och att 
Vreten, Lima och Veto sålde en billig lastare vilket Ålö och Trima inte 
gjorde. Eftersom de små företagen utgjorde en liten del av den totala 
verksamheten i branschen som helhet var symmetrin i företagens pro
duktval totalt sett stor. 

Även den marknadsmässiga symmetrin ökade. Genom att Alö sade upp 
sitt avtal med SLR var det möjligt för båda företagen att bearbeta alla 
distributionskanaler. Trimas ökade internationella engagemang förstärkte 
symmetrin i företagens val av geografiska marknader, men fortfarande 
var Alös internationella spridning betydligt större än Trimas. Alö etable
rade även verksamhet i Nordamerika. Totalt sett måste därför företagen 
bedömas som varken symmetriska eller asymmetriska i valet av geogra
fisk marknad. Vissa skillnaderna fanns även i företagens val av kundseg
ment eftersom både Trima och Vreten men inte Alö tillverkade och sålde 
kombinerade lastare för industriellt bruk. Denna marknad utgjorde dock 
en mycket liten del av den totala verksamheten i branschen. 
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Konkurrensspelen övergick från att vara passiva till att bli aktiva. 
Medvetenheten om konkurrenterna och den interna mobiliseringen resul
terade under fjärde perioden i en aktiv konkurrens mellan företagen. Ak
tiva konkurrensspel utspelades i konkurrenternas produktutvecklingsverk
samhet och i deras agerande på olika geografiska marknader. När age
randet beskrivs i de båda företagen relateras det egna företagets agerande 
till konkurrenternas. Konkurrensspelen kan beskrivas som växelvisa drag 
och motdrag, vilket förklaras av att båda företagen strävade efter tekniskt 
och marknadsmässigt ledarskap. 

Konkurrensspelen blev både intensiva och omfattande. Under åren 
1982 till 1989 förbättrades lastarna och nya lastarserier lanserades väx
elvis av konkurrenterna. Även på marknadssidan fanns samma intensiva 
konkurrens. Under stora delar av 1980-talet vidtogs åtgärder varje år 
som direkt kunde relateras till konkurrentens agerande. Konkurrensspe
len var omfattande eftersom företagen konkurrerade såväl på produktom
rådet som på ett flertal geografiska marknader. Konkurrensspelen blev 
även komplexa. Åtgärder som vidtogs på den svenska marknaden kunde 
exempelvis följas av motåtgärder på den engelska marknaden. 

Konkurrensen i frontlastarbranschen - en sammanfattning 

Ovan har konkurrensen i frontlastarbranschen beskrivits. En bedömning 
har gjorts av symmetrin mellan aktörerna och aktiviteten i konkurrens
spelen. Bedömningarna finns i tabell 8.1 och illustreras nedan. 

Aktiva 
konkurrensspel 

Period 4 
Asymmetriska 
konkurrenter 

v Symmetriska 
1/Anl/i irKAn+AK 

Period 1 

Period 2 Period 3 

Passiva 
konkurrensspel 

Figur 8:1 Konkurrensen och dess förändring i frontlastarbranschen. 

Punkterna i figuren illustrerar den ovan gjorda bedömningen av konkur
rensen i mitten av en period medan linjerna illustrerar konkurrensens 
förändringsriktning. I verkligheten har symmetrin/asymmetrin respektive 
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aktiviteten/passiviteten successivt ökat eller minskat under perioderna. 
Förändringar av symmetrin och aktiviteten har ständigt pågått i bransch
en. Dessa variationer och nyanser i konkurrensen kan inte illustreras med 
hjälp av räta linjer och punkter. Däremot är det möjligt att fastställa vil
ken typ av konkurrens som präglat olika perioder. Läsaren måste 
emellertid vara medveten om att figuren utgör en förenkling av den 
verkliga konkurrenssituationen. Detsamma gäller figur 8.2 och 8.3 som 
beskriver konkurrensen i lining- respektive kuggstångsbranschen. 

Under branschens första period befann sig företagen i en konkurrens
situation där aktörerna var mycket asymmetriska men konkurrensspelen 
var varken aktiva eller passiva. Konkurrensen förändrades och blev un
der andra perioden mycket asymmetrisk och mycket passiv. Konkurren
sen i branschen ändrade åter karaktär och blev symmetrisk och mycket 
passiv i och med Alös internationalisering. När branschen koncentrerades 
ökade symmetrin och när konkurrenterna blev medvetna om detta inte
grerades successivt konkurrensspelen. Konkurrensen blev mycket symme
trisk och mycket aktiv under fjärde perioden. 

Konkurrensen i liningbranschen 

Endast två svenska företag har deltagit i konkurrensen i liningbranschen. 
Konkurrensen har hela tiden varit aktiv men graden av symmetri mellan 
företagen har förändrats vid tre tillfällen. Det första var när Trellex ut
vidgade sin verksamhet inom siktområdet medan Skega utvecklade sin 
verksamhet på avlägsna marknader. Det andra var när bl a Trelleborgs 
köp av Boliden gav upphov till förändrade styrkerelationer mellan kon
kurrenterna. Det tredje var när Trellex integration med maskinleverantö
rer och Skegas satsningar på siktområdet, innebar att konkurrensen för
ändrades. Resultatet av denna förändring kan emellertid ej utläsas i skri
vande stund. I det följande skall perioderna som särskiljs av förändring
arna diskuteras. I tabellen på nästa sida sammanfattas bedömningen av 
symmetrin och aktiviteten under perioderna. 

Branschen utkristalliseras - period et t 

Symmetrin mellan konkurrenterna var stor under första perioden. Skega 
och den division i Trelleborg som tillverkade kvarninfodringar, Trellex, 
var vid den tiden två jämbördiga små organisationer som i konkurrens 
med varandra etablerat sig inom en ny delbransch. När branschen utkris
talliserades utgjorde liningverksamheten en mycket liten del av Trelle
borgkoncernens totala verksamhet. Den sågs som en experimentell verk
samhet och fick leva sitt eget liv vid sidan av den ordinarie verksamheten. 
Även om Trellex erhöll stöd från Trelleborg för sin utvecklingsverksam
het fanns inte någon relaterad verksamhet inom koncernen. Trellex re
sursmässiga fördelar av att ingå i koncernen bedöms som små, eftersom 
inga avgörande skillnader i företagens resursbas påtalas av de intervjuade. 
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Tabell 8.2 Symmetrin mellan aktörerna och aktiviteten i konkur
rensspelen under olika perioder i liningbranschen 

Perioder Symme
triska 

aktörer 

Varken 
eller 

Asymme
triska 

aktörer 

Aktiva 
spel 

Varken el
ler 

Passiva 
spel 

Period 1 
1960-70 

R1 
PI, P2 
Ml, M2 

R2 Drag/motdrag 
Intensiva 

Stort omfång 

Totalt: Mycket symmetrisk Mycket aktiv 

Period 2 
1971-82 

R1 
P2 

R2 
Pl 

Ml, M2 

Drag/motdrag Medel inten
siva Några 
områden 

Totalt: Symmetrisk Aktiv 

Period 3 
1983-90 

R2 R1 
PI, P2 
Ml, M2 

Reaktivt/ 
konlikterande 

Intensiva 
Stort omfång 

Totalt Mycket asymmetrisk Mycket aktiv 

När det gäller företagens relativa styrka till följd av ett tekniskt- eller 
marknadsmässigt ledarskap går meningarna isär. A ena sidan kan Skega 
anses ha haft ett tekniskt ledarskap eftersom majoriteten av de intervjuade 
i branschen som helhet haft denna uppfattning. A andra sidan tyder dis
kussioner, som över tiden förts om detta, på att ledarskapet inte var stort 
och att Trellex ständigt strävat efter att inta den ledande ställningen. Fö
retagen kan därför varken beskrivas som symmetriska eller asymmetriska 
med avseende på denna dimension. Frågan om ledarskap tycks ha varit en 
prestigefråga vilket kan förklara att företagen aktivt deltog i kampen om 
att hävda sitt ledarskap. 

Under första perioden var de båda organisationernas verksamhet i hu
vudsak koncentrerad till kvarninfodringar. Vid sidan av detta tillverkade 
och sålde Trellex även sikten Duenero som de utvecklade i slutet av 1950-
talet och Skega tillverkade och sålde pumpar. Dessa liningprodukter ut
gjorde en mycket marginell del av företagens totala verksamhet, varför 
symmetrin i företagens produktinriktning bedöms ha varit stor. Även i 
företagens marknadsinriktning var konkurrenterna symmetriska. Viss 
asymmetri fanns på den internationella marknaden vad gäller valet av 
distributionskanal. Trellex valde att sälja sina produkter via Trelleborgs 
marknadsorganisation internationellt. Skega sålde däremot via agenter 
och licenstagare. Den internationella verksamheten var emellertid liten 
och företagens agerande på hemmamarknaden var dominerande. Säljare 
från de båda företagen åkte runt och besökte de skandinaviska gruvorna. 
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Det fanns alltså inte några betydande skillnader i företagens val av mark
nadskanal eller i deras val av marknadssegment under perioden. 

Konkurrensspelen var mycket aktiva under perioden. Både Skega och 
Trellex utvecklade nya kvarninfodringar och patenterade dem. Infod-
ringar utvecklades även för större kvarnar och för andra mätningsteknik
er. Under ett fåtal år utvecklades och patenterades olika infästningssys
tem, både sådana som kom att användas under lång period och sådana som 
lämnades efter en kort period. I marknadsföringen och i kontakten med 
kunden hävdade båda företagen att de varit först med att ta fram kvarnin
fodringar och att deras lösning på infästningsproblematiken var överläg
sen konkurrenternas. De två konkurrenterna möttes i bearbetningen av i 
stort sett varje kund på gemensamma marknader. Det ena företagets age
rande följdes direkt av ett likartat agerande från konkurrenten. Konkur
rensspelen var dessutom både, snabba och omfattande. Motdragen genom
fördes så fort konkurrenten erhållit information om den andres agerande 
och bedrevs såväl på produkt- som marknadsområdet. 

Företagen differentieras - period två 

I början av 1970-talet påbörjades en förändring av konkurrensen i lining-
branschen. Trellex utvecklade sina siktar för grus- och stenindustrin och 
påbörjade en expansion inom detta område. Skega utvecklade sin interna
tionella marknadsorganisation främst på avlägsna marknader. Detta gav 
dock inte upphov till några storleksmässiga skillnader mellan företagen. 
Deras relativa styrka förändrades inte och den resursmässiga symmetrin 
bibehölls. Inget företag utvecklade heller ett tekniskt eller marknadsmäs-
sigt ledarskap totalt sett, även om skillnader fanns mellan enskilda pro
duktgrupper och marknadsområden. Företagen var varken symmetriska 
eller asymmetriska vad gäller ledarskapet i branschen under perioden. 

Symmetrin i företagens produktval minskade. Genom att Trellex vida
reutvecklade sin siktduk kunde de betjäna en betydligt större marknad 
vilket möjliggjorde en expansion på detta område. Trellex tillverkade 
stansade siktar, medan Skega tillverkade formgjutna siktar. De båda före
tagens produkterbjudanden inom produktgruppen siktar skilde sig därför 
åt. I takt med att siktverksamheten växte och utgjorde en allt större del av 
den totala verksamheten i branschen minskade därför symmetrin mellan 
företagens produkterbjudanden. Kvarninfodringarna dominerade dock de 
båda konkurrenternas verksamhet under mycket lång tid, vadrför kon
kurrenterna måste beskrivas som varken asymmetriska eller symmetriska 
vad gäller produkterbjudandet. Företagen var däremot symmetriska i des
sas sortimentsinriktning eftersom båda företagen tillverkade såväl siktar 
som kvarninfodringar. 

Symmetrin i företagens marknadsval minskade bl a som en följd av att 
företagens internationella verksamheten ökade i betydelse. Trellex inter
nationella verksamhet bedrevs inom ramen för Trelleborgs internatio
nella marknadsorganisation. Eftersom Trelleborg främst fanns etablerat i 
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industriländerna i Europa samt i USA kom även Trellex att inrikta sig på 
dessa marknader. Först i samband med intensifierade satsningar på siktar 
etablerade företaget sig på allvar i Europa och USA, genom att öppna sk 
work-shopar för slutbearbetning av siktar. Skega sålde däremot främst 
sina produkter till utomeuropeiska marknader som Kanada, Japan och 
Australien och specialiserade sig i större utsträckning än Trellex på 
gruvindustrin. Under 1970-talet byggde Skega upp sin marknadsorgani
sation utomlands bl a genom att starta egna tillverkande bolag i ett antal 
länder vilket inte Trellex gjorde. 

Asymmetrin på den internationella marknaden ökade både som en 
följd av att företagen specialiserade sig på olika geografiska områden och 
genom att företagen valde olika etableringsformer och delvis olika kund
segment. Trots detta fanns båda företagen etablerade på många utländska 
marknader och de sålde både kvarninfodringar och siktar. På den skandi
naviska marknaden bibehölls dessutom symmetrin mellan företagen. Båda 
företagen utvecklade och sålde kvarninfodringar till gruvindustrin. Före
tagens marknadsval kan därför varken beskrivas som symmetriska eller 
asymmetriska. 

Konkurrensspelen blev totalt sett mindre aktiva även om konkurrens
spelen inom området för kvarninfodringar förblev aktiva. Drag och mot-
drag dominerade i stor utsträckning konkurrensspelen på detta område. 
På den svenska marknaden och på de utländska marknaderna där de båda 
företagen möttes, konkurrerade företagen genom direkta drag och mot-
drag. Kvarninfodringarnas relativa andel av de båda företagens verksam
het och andelen gemensamma marknader förklarar varför konkurrens
spelen bedöms som aktiva trots att företagen differentierades. 

Konkurrensspelen blev mindre intensiva och omfattande. Utvecklingen 
av kvarninfodringar var inte lika snabb som tidigare eftersom Trellex i 
stället utvecklade siktar för sten- och grusindustrin samt att Skega ägnade 
sig åt att diversifiera och internationalisera sin verksamhet. Inom siktom-
rådet måste konkurrensspelen beskrivas som passiva trots att Skega för
sökte vidta motåtgärder genom att lansera Skega-H. Trellex agerade i stor 
utsträckning oberoende av Skega inom siktområdet. Även på avlägsna 
marknader kan konkurrensspelen beskrivas som passiva. Trellex valde att 
koncentrera tillverkningen till Sverige. Skega agerade relativt oberoende 
av Trellex på avlägsna marknader eftersom de geografiska avstånden 
gjorde det svårt för Trellex att vidta motåtgärder. Konkurrensen i 
branschen som helhet bedöms som medelintensiv eftersom intensiteten 
minskade i konkurrensen på hemmamarknaden och för kvarninfodringar 
samt eftersom konkurrensen var relativt låg inom siktområdet och på av
lägsna marknader. Konkurrensspelens totala omfattning minskade genom 
att företagen fokuserade sig på olika produkt- och marknadssegment. 
Konkurrensspelens intensitet och omfång bedöms därför som varken ak
tiva eller passiva. 



168. Konkurrensen i de tre branscherna 

Turbulens och omdaning - peri od tre 

Trellex utvecklades från att ha varit en liten experimentell verksamhet, 
till att bli en betydande enhet inom Trelleborgkoncernen. Detta föränd
rade Trelleborgs engagemang inom Trellex verksamhetsområden. Trelle
borgkoncernen växte under 1980-talet genom en rad företagsförvärv. 
Köpet av Boliden, som var Skegas största enskilda kund, påverkade dras
tiskt konkurrenssituationen i branschen. Den fortsatta differentieringen 
mellan företagen och Trelleborgs agerande förändrade konkurrensen i 
branschen under 1980-talet. 

Konkurrenterna övergick till att bli mycket asymmetriska. Genom 
Trelleborgs köp av ett antal gruvor, bl a Boliden och ett flertal Allis 
Chalmer företag, kom koncernen som helhet att bedriva omfattande verk
samhet inom områden nära relaterade till liningbranschen. Trellex bety
delse inom Trelleborgkoncernen hade även ökat. Detta gav upphov till en 
stark resursmässig asymmetri mellan Skega och Trellex. Trellex fick en 
starkare maktposition relativt Skega. Trelleborgs direktiv om att Boliden 
skulle köpa kvarninfodringar från Trellex är ett exempel på vilka konse
kvenser förändringarna inom Trelleborgkoncernen fick för konkurrensen 
i branschen. Däremot förändrades inte uppfattningarna om vilket företag 
som var ledande i branschen varför konkurrenterna liksom under föregå
ende period varken kan beskrivas som symmetriska eller asymmetriska 
vad gäller ledarskapet i branschen. 

Både konkurrenternas produktinriktning och marknadsinriktning blev 
asymmetriska. Inom siktområdet särskilde sig de båda företagens produk
terbjudanden liksom tidigare markant. Skega tillverkade främst form-
gjutna siktar till gruvindustrin medan Trellex tillverkade stansade siktar 
till sten- och grusindustrin. Trellex skilde sig även från Skega genom att 
erbjuda ett bredare siktsortiment vilket inkluderade såväl fin- som medel-
och grovsiktning. Siktarnas betydelse ökade och uppgick vid tiden för 
Trelleborgs köp av Boliden till omkring 50 procent av Trellex verksam
het. Eftersom siktarna kommit att utgöra en allt viktigare del av den to
tala verksamheten för Trellex, medan kvarninfodringarna fortfarande 
dominerade Skegas verksamhet, övergick konkurrenterna till att bli 
asymmetriska i sitt val av produktinriktning. 

Den marknadsmässiga asymmetrin mellan konkurrenterna på de ut
ländska marknaderna ökade i betydelse i takt med att den internationella 
verksamheten expanderade. Skega hade fortfarande en starkare position 
på avlägsna marknader medan Trellex fokuserade sin verksamhet på de 
europeiska och amerikanska marknaderna där Trelleborg sedan tidigare 
hade en väl utbyggd marknadsorganisation. Skillnaderna mellan företagen 
ökade på grund av deras marknadsetablering. Trellex vidhöll sin strategi 
att tillverka alla produkter i Sverige och endast etablera säljande bolag 
utomlands medan Skega under 1980-talet startade två nya tillverkande 
bolag, ett i Mexico och ett i Kanada. Trellex påbörjade även uppbyggna
den av serviceorganisationen på den svenska marknaden, vilket inte Skega 
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gjorde samt slöt serviceavtal med svenska kunder. Därigenom ökade 
asymmetrin i företagens kanalval. Även i valet av kundsegment måste fö
retagen beskrivas som asymmetriska eftersom försäljningen av siktar till 
grus- och stenindustrin kom att få stor betydelse för Trellex verksamhet. 

Konkurrensspelen blev mycket aktiva. Flera konkurrensspel utspelades 
samtidigt men på olika nivåer. Vid sidan av den direkta konkurrensen 
mellan liningdivisionerna utspelades även konkurrens på hög nivå mellan 
Skega och Trelleborg. Åtgärder inom helt andra produktområden fick 
därigenom konsekvenser för konkurrensen mellan liningdivisionerna. Åt
gärder inom liningområdet omnämns därför av några som ett sätt att "ta 
revansch" på tidigare nederlag i konkurrensen mellan Trelleborg.och 
Skega. Signaler om att Trelleborg hade för avsikt att köpa eller på annat 
sätt inlemma Skega i Trelleborgkoncernen färgade Skegas syn på Trellex. 
Skegas ledning beskriver konkurrensen som tvåfaldig, dels mellan Skegas 
liningdivision och Trellex, dels mellan Skega och Trelleborg på en högre 
nivå ej direkt kopplad till verksamheten. Erfarenheter av konkurrensen 
på dessa nivåer påverkar den direkta interaktionen mellan Trellex och 
Skega och deras förhållningssätt till varandra. 

Konkurrensspelen blev konflikterande och reaktiva. När man i företa
gen beskriver konkurrensens förändring under 1980-talet, speciellt före
tagens prispolitik och Trelleborgs företagsköp, kan inte det tidigare drag-
och motdragsmönstret i konkurrensspelen återfinnas. Agerandet var 
komplext och ofta prestigeladdat. Det egna agerandet beskrivs antingen 
som oberoende av konkurrenterna, initierat av entreprenörer i företagen 
eller av upplevda kundbehov, samt som reaktivt. Båda konkurrenterna 
menar att de ibland varit tvungna att reagera på konkurrentens konflikte
rande agerande. Konkurrenternas agerande beskrivs som konflikterande 
eller imitativt i de fall konkurrenten anses ha kopierat produkter som 
tagits fram genom företagens oberoende agerande. 

Konkurrensspelen blev intensiva och omfattande. Förutom att konkur
renterna medvetet agerar de relativt varandra, var konkurrensspelen även 
intensiva och omfattande. Komplexiteten i konkurrensspelen tog sig ut
tryck i att konflikterande/reaktiva drag vidtogs snabbt inom helt andra 
områden. Konkurrensspelen blev även mer omfattande eftersom ett antal 
integrerade konkurrens spel pågick parallellt med varandra. Trelleborgs 
köp av Boliden resulterade i att båda företagen vidtog åtgärder inom ett 
flertal områden både nationellt och internationellt. Företagen konkurre
rade även i sin produktutveckling, marknadsbearbetning och prissättning. 

Strategisk omorientering i de båda företagen 

Under 1980-talets sista år och under 1990-talet påbörjades åter en föränd
ring av konkurrensen i branschen. De båda företagens strategiska omori
entering gav upphov till denna förändring. Hur konkurrensen kommer att 
påverkas är svårt att fastställa eftersom förändringsprocessen endast på
börjats. 
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Både bibehållen asymmetri och ökad symmetri är möjlig. Företagens 
styrka relativt varandra ändrar karaktär. Trelleborg omorganiserade 
verksamheten så att Trellex kom att ingå i Svedala industrier. Den domi
nans som Trellex erhöll till följd av Trelleborgs "makt" över Boliden 
upphörde därigenom. Asymmetrin mellan Skega och Trellex har därför 
minskat. Integrationen med maskinleverantörerna i Svedala Industrier ger 
Trellex ökade finansiella och personella resurser eftersom företagen sam
arbetar inom produktutveckling och detta har i sin tur förstärkt asymme
trin. 

Asymmetrin i företagens val av produkt segment kan både öka och 
minska. Skega vill genom köpet av Crigomsa etablera en starkare position 
inom produktsegmentet för siktar. Detta kan leda till att asymmetrin vad 
gäller produktsortimentet minskar. Trellex avser emellertid att i större 
utsträckning erbjuda systemlösningar. Samarbetet med Allis Chalmer fö
retagen gör en sådan satsning möjlig. Trellex har integrerats i ett system 
som sträcker sig från maskinleverantörer till slutförbrukaren, kunden. 
Företaget har därigenom en bredare bas för sin verksamhet medan Skega 
är starkt specialiserat, vilket ökar asymmetrin. 

Den marknadsmässiga symmetrin ökar. Trellex har, efter att ha byggt 
upp en stark marknadsposition på den europeiska marknaden, i större ut
sträckning riktat sitt intresse mot avlägsna marknader, medan Skega vid
tagit åtgärder i syfte att stärka sin position på den europeiska marknaden. 
Företagen kan därför komma att konkurrera både på den europeiska och 
på de utomeuropeiska marknaderna i större utsträckning än tidigare. Un
der 1990-talets första år frångick Trellex den tidigare filosofin om att 
tillverkningen skulle ligga i Sverige, genom att starta egen tillverkning i 
Australien. Graden av symmetri på den skandinaviska marknaden har 
även ökat genom att Boliden köper produkter från Skega. 

Konkurrensspelen blir antingen aktiva eller passiva. Förändringar som 
kan påvisas är att konkurrensspelen blivit långsammare. De åtgärder som 
ovan nämnts, exempelvis Skegas köp av Crigomsa och Trellex integration 
med maskinleverantören, har inte följts av direkta motåtgärder. Företa
gen observerar vad konkurrenterna gör men avvaktar innan motåtgärder 
vidtas. Bedömningarna av hur aktiviteten i konkurrensspelen påverkats av 
företagens strategiska omorientering är osäkra eftersom branschen är på 
väg in i ett nytt skede. Trellex uppfattning att företagen bör gå samman 
skulle innebära att en nationell monopolsituation utvecklas. Asymmetrin 
till följd av Trellex integration med maskinleverantörerna och Skegas 
specialisering på gruvindustrin skulle kunna innebära att helt nya delbran
scher utkristalliseras. Skegas satsningar på siktar kan å andra sidan inne
bära att aktörerna åter blir symmetriska och aktiva. 

Konkurrensen i liningbranschen - en sammanfattning 

Utifrån bedömningen av konkurrensen och dess förändring som gjordes i 
tabell 8.2 kan konkurrensen över tiden illustreras i figuren nedan. På 
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samma sätt som i figur 8.1 avser punkterna konkurrensen i mitten av pe
rioderna medan pilarna illustrerar förändringen mellan dessa tidpunkter. 

Aktiva 
konkurrensspel 

A 

Asymmetriska 
konkurrenter 

Period 3 

< 1 •-
Period 2 

k Period 1 

v Symmetriska 
konkurrenter 

Passiva 
konkurrensspel 

Figur 8:2 Konkurrensen och dess förändring inom liningbranschen.2 

I och med att branschen för liningprodukter utkristalliserats, utvecklades 
en mycket symmetrisk och mycket aktiv konkurrens i branschen. Under 
andra perioden minskade såväl aktiviteten i konkurrensspelen som sym-
metrin mellan aktörerna. I slutet av perioden kunde dock en viss priskon
kurrens skönjas mellan företagen Aktiviteten under period tre ökade bl a 
som en följd av Trelleborgs agerande och konkurrensen övergick till att 
bli mycket aktiv och mycket asymmetrisk. I slutet av perioden kan en be
gynnande förändring av konkurrensen iakttas vilket inte illustrerats i fi
guren ovan. Det kan dock konstateras att en ny period inletts i branschens 
historia men att konkurrensens karaktär ännu ej utkristalliserats. 

Konkurrensen i kuggstångsbranschen 

I denna delbransch har förändringarna av konkurrensen varit små. Under 
stora delar av branschens historia har konkurrensen präglats av Alimaks 
dominans. Förändringar och skeenden som ej är kopplade till konkurren
sen i branschen kan däremot iakttas men i denna studie är det konkur
rensens förändring som ställts i fokus. Två förändringar under bransch
ens första årtionden påtalas emellertid av de intervjuade. För det första 
bröts den dominans som Alimak hade utvecklat genom att vara först med 
att tillverka byggnads- och stigortshissar. De övriga företagen utvecklade 
byggnadshissen vilket inte Alimak gjorde eftersom de koncentrerade sina 
satsningar på stigortshissen. För det andra innebar Alimaks lansering av 
kuggstångsdrivna hissar att det åter kunde utveckla en dominerande ställ
ning i branschen. Dessa förändringar särskiljer tre perioder med olika 
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typer av konkurrens. I tabellen nedan sammanfattas bedömningarna av 
konkurrensen under olika perioder. 

Tabell 8.3 Symmetrin mellan aktörerna och aktiviteten i konkur
rensspelen under tre perioder i kuggstångsbranschen. 

Perioder Symme
triska 

aktörer 

Varken 
eller 

Asymme
triska 

aktörer 

Aktiva 
spel 

Varken 
eller 

Passiva 
spel 

Period 1 
1955-59 PI, P2 

Ml, M2 

R1 R2 Oberoende 
Ej intensiv 
Få områden 

Totalt: Mycket symmetrisk Mycket passiv 

Period 2 
1960-62 

R2 
Pl 
Ml 

R1 
P2 
M2 

Drag/motdrag 
Intensiva 

Få områden 

Totalt: Symmetrisk Aktiv 

Period 3 
1963-90 

RI, R2 
PI, P2 
Ml, M2 

Oberoende 
Ej intensiva 
Få områden 

Totalt Mycket asymmetrisk Mycket passiv 

Branschen utkristalliseras - per iod ett 

Till en början tillverkade företagen i branschen endast byggnadshissar. 
Vid sidan av detta försökte de emellertid utveckla nya produkter för ver
tikala transporter inom andra områden. Alimak utvecklade därigenom sti-
gortshissen och skilde sig tidigt ifrån de övriga konkurrenterna vilket på
verkade konkurrensen i branschen.3 

Företagen var sammantaget mycket symmetriska. Företagens relativa 
styrka kan emellertid anses ha varit asymmetrisk. Alimak hade en ledande 
ställning inom området för byggnadshissar och växte som en följd av lan
seringen av stigortshissen. Det blev därigenom större än de övriga företa
gen. De resursmässiga skillnaderna mellan företagen var emellertid inte 
stora, varför de måste beskrivas som varken asymmetriska eller symme
triska vad gäller resurstillgångar. Däremot utvecklade Alimak ett ledar
skap genom att det var först med att lansera byggnads- och stigortshissar. 
Konkurrenterna var därför asymmetriska vad gäller denna aspekt på fö
retagens relativa styrka. 

Företagens produkt- och marknadsval var symmetriska. Företagen till
verkade främst byggnadshissar. Trots att graden av symmetri vad gäller 
företagens sortimentsinriktning minskade något i och med att Alimak ut
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vecklade stigortshissen, måste valet av produktinriktning beskrivas som 
symmetrisk. Detta eftersom stigortshissarna utgjorde en mycket liten del 
av verksamheten i branschen totalt sett. Även företagens marknadsinrikt
ning var symmetrisk eftersom företagen främst betjänade den svenska 
byggnadsindustrin. Varken i valet av geografisk marknad eller marknads
kanal skilde konkurrenterna sig åt. Alimak hade påbörjat sin internatio
nella verksamhet, men även denna var i sin linda. Att Alimak till skillnad 
från de övriga bearbetade gruvindustrin gav inte heller upphov till 
asymmetri eftersom denna verksamhet var liten. 

Konkurrensspelen var mycket passiva. Konkurrenterna agerade i stor 
utsträckning oberoende av varandra. Det agerande som främst bedrevs 
präglades av aktörernas strävan efter att hitta nya marknadsmöjligheter. 
Alimak fokuserade intresset till stigortshissen och dess internationalise
ring. Det stora engagemanget för stigortshissen gjorde att tiden och re
surserna inte räckte till för att även utveckla byggnadshissarna. Detta in
nebar att Alimak blev passivt i konkurrensen inom produktsegmentet för 
byggnadshissar. Konkurrensen mellan Amaco och Tornborgs var ej lika 
passiv. De utvecklade likartade produkter vilket tyder på att de inspire
rade varandra. Eftersom Alimak, det största företaget i branschen, ej 
deltog i konkurrensen inom produktgruppen byggnadshissar och eftersom 
marknaden var växande, vilket innebar att de två övriga företagen ej ak
tivt konkurrerade med varandra om samma kunder, måste konkurrens
spelen som helhet beskrivas som mycket passiva. 

Konkurrensen hårdnar - period två 

I början av 1960-talet konstaterade Alimak att satsningen på stigortshissar 
inneburit att de övriga konkurrenterna fått ett starkare fäste på markna
den för byggnadshissar och utvecklat nya nischer. Alimak hade förlorat 
sin dominans inom området för byggnadshissar när det koncentrerade sig 
på utvecklingen av stigortshissar. I och med att man blev medveten om 
detta förändrades konkurrensen i branschen. Konkurrenterna blev totalt 
sett symmetriska från att ha varit mycket symmetriska. 

Konkurrenternas relativa styrka blev mer symmetrisk. Asymmetrin 
upphörde eftersom Alimak förlorade sin ledande ställning på marknaden 
och eftersom inget annat företag framstod som ledande måste aktörerna 
bedömas som symmetriska. Medan Alimak utvecklat stigortshissar hade 
konkurrenterna expanderat inom området för byggnadshissar. De re
sursmässiga skillnaderna mellan företagen var liksom under föregående 
period ej omfattande varför de måste beskrivas som varken symmetriska 
eller asymmetriska. 

Symmetrin i företagens produkt- och marknadsinriktning minskade 
något. I takt med att Alimaks försäljning av stigortshissar ökade och kon
kurrenterna utvecklade egna nischer inom området byggnadshissar, så 
minskade symmetrin i företagens sortimentsval. Även symmetrin i före
tagens val av marknadssegment minskade, som en följd av att Alimak ex
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panderade internationellt och bearbetade gruvindustrin. Dessa produkt-
och marknadssegment var små men dock inte möjliga att bortse ifrån var
för konkurrenterna bedöms som varken symmetriska eller asymmetriska 
vad gäller produktsortiment och val av marknadssegment. 

Konkurrensspelen övergick från att vara mycket passiva till att bli ak
tiva. Det oberoende agerandet förbyttes i direkta drag och motdrag mel
lan konkurrenterna. Att Alimak förlorat sin ledande ställning påverkade 
framförallt deras medvetenhet om konkurrenterna och konkurrensspelen 
i branschen. Alimak strävade efter att återinta en dominerande ställning 
och detta resulterade i en aktiv konkurrens. I konkurrensspelen på pro
duktsegmentet för byggnadshissar möttes åter Alimak och de övriga kon
kurrenterna. De kämpade direkt med varandra om varje enskild kund och 
försökte genom sin prissättning och sina produktattribut att erhålla be
ställningar och därmed marknadsandelar på konkurrenternas bekostnad. 
Agerandet relativt konkurrenterna var både medvetet och bedrevs genom 
aktiva drag och motdrag. Konkurrensspelen var även intensiva. På mark
naden för byggnadshissar blev konkurrensspelen intensiva eftersom före
tagen aktivt agerade relativt varandra vid varje enskild affär. Däremot 
var ej konkurrensspelens omfattning stor eftersom det främst var i mötet 
med kunden som företagen aktivt konkurrerade med varandra. 

Alimak dominerar branschen - per iod tre 

Genom att Alimak utvecklade en hiss som byggde på en helt ny teknik 
skilde man sig från konkurrenterna och undvek den hårda konkurrens 
som präglade branschen. Detta gav upphov till att konkurrensen förän
drades. Till en början var konkurrenterna skeptiska till den nya tekniken 
och en intensiv debatt fördes om produktens för- och nackdelar. Därför 
dröjde det ett flertal år innan konkurrenterna övergick till att tillverka 
och sälja kuggstångsdrivna produkter. Kuggstångsdrift visade sig vara 
överlägsen vajerdrift för den funktion som byggnadshissen fyllde. I det 
följande skall denna förändring diskuteras. 

Konkurrenterna blev totalt sett mycket asymmetriska. Konkurrenter
nas relativa styrka blev asymmetrisk. Genom Alimaks försprång relativt 
konkurrenterna lyckades de utveckla styrka resursmässigt och ett tekniska 
och marknadsmässiga ledarskap i branschen. Alimak expanderade snabbt 
genom att internationalisera sin verksamhet samt genom att även tillverka 
permanenta service- och industrihissar. Även konkurrenterna började till
verka sådana hissar men i liten skala. Att Alimak internationaliserades 
gav dem bättre interna förutsättningar än konkurrenterna. Företaget kom 
i kontakt med fler kunder och andra kundbehov vilket stimulerade pro
duktutvecklingen. Omsättningen ökade vilket gav företaget bättre finansi
ella möjligheter. Alimak har bibehållit sin ledande position i branschen 
allt sedan dess. 

Asymmetri utvecklades även i företagens produkt- och marknadsin
riktning. Tre företag var verksamma inom området för byggnadshissar 
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och permanenta industri- och servicehissar. Konkurrenterna utvecklade 
emellertid produkter för olika användningsområden vilket gav upphov till 
asymmetri i produkterbjudandet. 1980 utkristalliserades ett delvis nytt 
produktsegment i branschen i och med att Malmqvist utvecklade ar-
betsplattformar. Endast två av konkurrenterna var verksamma inom detta 
område vilket ytterligare förstärkte asymmetrin. 

Även asymmetrin med avseende på val av marknadssegment ökade. 
Alimak utvecklade sin service- och kvalitetsimage, vilken de kunde an
vända i sin marknadsbearbetning. Alimak etablerade dotterbolag på ett 
stort antal platser världen över, vilket konkurrenterna ej gjorde i samma 
utsträckning. Asymmetrin i val av geografiska marknader var stor. Ali
mak utvecklade en världsledande position på marknaden medan hemma
marknaden i stor utsträckning dominerade konkurrenternas verksamhet. I 
takt med att Alimak expanderade och i allt större omfattning dominerade 
branschen utvecklade konkurrenterna egna nischer på marknaden, såväl 
för byggnadshissar som för permanenta service- och industrihissar. Ali
mak valde att mer eller mindre lämna de nischer på vilka konkurrenterna 
var verksamma. Detta gav upphov till en hög grad av asymmetri vad gäl
ler företagens val av kundsegment. 

Konkurrensspelen blev mycket passiva. Konkurrensspelen präglades av 
att konkurrenterna agerade oberoende av varandra såväl inom produkt
området för permanenta industri- och servicehissar som för byggnadshis
sar. Genom att Amaco och Tornborgs specialiserade sig inom vissa ni
scher, som Alimak valde att ej aktivt konkurrera om, blev konkurrens
spelen passiva. Samma mönster går igen vad gäller konkurrensspelen 
inom produktområdet arbetsplattformar. 1965 utvecklades en ny metod 
för brytning av malm, fullortsborrning, som över tiden växte och delvis 
ersatte stigortsbrytningen. De två metoderna konkurrerade med varandra 
men på Alimak såg man inte tillverkarna av fullortsaggregat som konkur
renter varför företaget agerade helt oberoende av dem. Någon egentlig 
utveckling av stigortshissen genomfördes inte under perioden. 

Avsaknaden av konkurrens under 1970- och 1980-talen kan förklaras 
på två olika sätt. Under 1970-talet diversifierade samtliga företag i 
branschen sin verksamhet till andra produktområden. De kom därför att 
konkurrera på ett flertal konkurrensarenor. Företagen var verksamma 
inom produktområden som byggnadskranar, bergborrar och annan ut
rustning till byggnadsindustrin. Att företagen var verksamma inom andra 
delbranscher påverkade inte i någon egentlig omfattning konkurrensen 
inom delbranschen för kuggstångsdrivna produkter. Företagen mötte inte 
varandra i konkurrens inom andra delbranscher förutom Tornborgs och 
Linden-Alimak i försäljningen av byggnadskranar. Under perioden mel
lan 1982 och 1986 kan passiviteten i konkurrensen inte förklaras av att 
företagen diversifierade sin verksamhet utan av att de koncentrerade den. 
Yttre omständigheter som lågkonjunkturer ledde till att företagen fick 
lönsamhetsproblem. En koncentration och konsolidering av verksamheten 
var nödvändig. De åtgärder som vidtogs gav inte företagen något egent
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ligt utrymme för att aktivt konkurrera med varandra. Koncentrationen 
innebar även att företagen avlägsnade sig ifrån varandra. Tornborgs 
valde att fokusera sin verksamhet på tillverkningen av byggnadskranar 
medan Alimak fokuserade verksamheten på kuggstångsdrivna produkter. 
Allt detta ledde till att konkurrensspelen förblev passiva under perioden. 

Konkurrensen i kuggstångsbranschen - en sammanfattning 

Bedömningarna av konkurrensen och dess förändring i kuggstångs
branschen har förts samman och illustrerats i figuren nedan. 

Aktiva 
konkurrensspel 

Period 2 
Asymmetriska 
konkurrenter 

Symmetriska 
konkurrenter 

Period 3 

Period 

Passiva 
konkurrensspel 

Figur 8:3 Konkurrensens förändring inom kuggstångsbranschen.4 

Utifrån bedömningen av konkurrensen under olika perioder som presen
terats ovan är det möjligt att beskriva konkurrensen och dess förändring 
över tiden i branschen. På samma sätt som för tidigare branscher symbo
liserar punkterna bedömningen av konkurrensen i mitten av perioden (se 
tabell 8.3) medan pilarna symboliserar förändringen under perioden. Un
der den första perioden var konkurrensen mycket passiv och mycket 
symmetrisk. Konkurrensen förändrades successivt under andra perioden 
mot att bli symmetrisk-aktiv. Tack vara det försprång som Alimak erhöll 
när de utvecklade kuggstångsdrivna hissar övergick konkurrensen under 
samma period till att bli asymmetrisk och passiv. Konkurrensen har allt 
sedan dess präglats av Alimaks dominans i branschen. 

Konkurrensen och dess förändring - en sammanfattning 

Genom att särskilja olika typer av konkurrens under olika perioder är det 
möjligt att i de följande kapitlen analysera konkurrensklimaten som ut
vecklats inom respektive typ av konkurrens. För att särskilja olika typer 
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av konkurrens har de dimensioner som diskuterades i avsnitt 7.1 förts 
samman och en helhetsbild har getts av konkurrensen under olika perio
der i de studerade branscherna. Att på detta sätt ge en helhetsbild av 
konkurrensen under en period är emellertid förknippat med en rad 
problem. 

För det första kan variablernas relativa betydelse variera under en pe
riod samt över tiden. I liningbranschen hade exempelvis asymmetrin i fö
retagens relativa styrka speciellt stor inverkan på konkurrensen under den 
tredje perioden. För det andra kan produkt- och marknadssegmentens 
betydelse variera i andra hänseenden än deras relativa andel av den totala 
verksamheten. När ett nytt produkt- eller marknadssegment utvecklas kan 
detta kräva ett större engagemang jämfört med områdets andel av den 
totala verksamheten. Det är även viktigt att poängtera att den förändring 
och utveckling som pågått i en bransch inte kan isoleras till specifika tid
punkter och att perioderna inte kan beskrivas som statiska. Förändrings
processerna har pågått kontinuerligt över tiden. I tabellen nedan 
illustreras vilken typ av konkurrens som varit rådande under olika 
perioder i de tre branscherna. De perioder som markerats med fet stil 
härrör från 1980-talet och det är främst dessa perioder som tas som 
utgångspunkt när konkurrensklimatet och dess karaktär diskuteras i 
nästkommande kapitel. 

Tabell 8.4 Konkurrensen under olika perioder i de tre branscherna 
(perioder med fet stil härrör från 1980-talet). 

Typ av 
konkurrens 

Frontlastar-
branschen 

Lining
branschen 

Kuggstångs-
branschen 

Symmetrisk/ 
aktiv 

Period 4 Period 1 
Period 2 

Period 2 

Symmetrisk/ 
passiv 

Period 3 
Period 1 

Period 1 

Asymmetrisk/ 
passiv 

Period 1 
Period 2 

Period 3 

Asymmetrisk/ 
aktiv Period 3 
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Noter kapitel 8 

* Detta gä ller även för bedömningarna av konkurrensen i de två övriga branscherna. 
2 Diskussionen i första stycket under avsnittet 8.1.5 om att figuren ger en förenklad bild av konkurrensen 
och dess förändring, som inte rymmer de variationer och nyanser som funnits, gäller även för denna figur. 
3 Alimak lanserade stigortshissar bara något år efter det att branschen utkristalliserades. Dessförinnan hade 
ej någon tydlig konkurrens utvecklats varför det är svårt att tala om att Alimaks agerande förändrade 
konkurrenssituationen i branschen. Tidigare hade ett antal konkurrenter agerat inom produktområdet för 
byggnadshissar och en utveckling mot en symmetrisk-aktiv konkurrenssituation kunde skönjas. Alimaks 
agerande resulterade emellertid i att konkurrensen blev symmetrisk-passiv. 
4 Diskussionen i första stycket under avsnittet 8.1.5 om att figuren ger en förenklad bild av konkurrensen 
och dess förändring, som inte rymmer de variationer och nyanser som funnits, gäller även för denna figur 
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Fyra konkurrensklimat 

I föregående kapitel särskildes olika typer av konkurrens i de tre stude
rade branscherna utifrån strukturella särdrag i termer av symmetrin 
mellan aktörerna och beteendemässiga särdrag i termer av aktivitet i kon
kurrensspelen. I detta kapitel skall de konkurrensklimat som utvecklas 
under olika strukturella och beteendemässiga betingelser diskuteras. Fyra 
olika konkurrensklimat kan särskiljas. Kapitlet inleds med en diskussion 
kring begreppet konkurrensklimat varefter de fyra klimaten, det revolu
tionära, det evolutionära, det samexisterande samt det rivaliserande kon
kurrensklimatet, presenteras. Därefter introduceras de dimensioner som 
beskriver klimaten, varefter de fyra konkurrensklimatens kännetecken 
beskrivs. 

Begreppet konkurrensklimat 

Begreppet konkurrensklimat kommer att användas för att analysera och 
beskriva konkurrensens karaktär. Begreppet har sin grund både i konkur
rensens strukturella och beteendemässiga aspekter vilka är sammanflätade 
och ej möjliga att helt skilja åt. Begreppet konkurrensklimat uttrycker 
den samtidiga upplevelsen av symmetrin respektive aktiviteten i en 
bransch. Genom de interaktionsprocesser som pågår mellan konkurren
terna utvecklas ett klimat av konkurrens i branschen. Inom or
ganisationsteorin används begreppet klimat för att beskriva det interna 
klimatet i en organisation.1 Kultur beskrivs som underliggande värde
ringar och attityder i en organisation medan klimat ses som den spegling 
av kulturen som får konsekvenser för individernas agerande. Klimat kan 
alltså direkt kopplas till agerandet i en organisation. På samma sätt kan 
konkurrensklimat beskrivas som det branschinterna klimat som utvecklas 
i och genom interaktionen mellan konkurrenterna. Konkurrensklimatet 
kommer till uttryck i de enskilda företagens strategiska tänkande och age
rande. Konkurrenternas agerande kan förstås utifrån deras tolkningar av 
rådande förhållanden och av de förväntningar som ligger till grund för 
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agerandet. I klimatet inkluderas därför tolkningarna och upplevelsen av 
konkurrensen i branschen. 

I kapitel två diskuterades föreställningar och deras betydelse för före
tagens agerande och interaktionen mellan konkurrenter utifrån begrepp 
som atmosfär, kognitiva grupper och "industry recipes". Atmosfären be
skrevs som ett resultat av sammanflätade variabler på samma sätt som 
konkurrensklimatet. Miljön, företagen och interaktionen beskrevs som 
viktig för den atmosfär som utvecklas mellan aktörerna. Den övergri
pande atmosfären beskrevs utifrån makt- och beroendeförhållanden mel
lan aktörerna, graden av konflikt respektive samarbete, närhet respektive 
distans mellan aktörerna samt aktörernas ömsesidiga förväntningar (jfr 
Håkansson, 1982). De dimensioner som, vid en jämförelse av konkurren
sen i de tre branscherna, framstått som viktiga för att beskriva konkur
rensklimatet, är i stor utsträckning jämförbara eller överensstämmande 
med de dimensioner med vilka atmosfären i ett nätverk beskrivs. 

Vissa väsentliga skillnader finns dock mellan de båda begreppen. Nät
verksteorin kan sägas anlägga ett harmoniperspektiv eftersom utgångs
punkten tas i aktörernas ömsesidiga intresse av att delta i interaktionen. 
Den atmosfär som utvecklas till följd av interaktionen och relationerna 
mellan aktörer i ett nätverk beskrivs i termer av nätverkets samarbetsat-
mosfär. Konkurrenter står däremot i ett motsatsförhållande till varandra. 
För att förstå interaktionen mellan konkurrenter måste detta faktum ut
göra grunden för analysen. Det klimat som utvecklas mellan konkurren
ter skiljer sig därför från den atmosfär som utvecklas mellan aktörer i ett 
nätverk av köpare, leverantörer etc. 

Om begreppet konkurrensklimat jämförs med Spenders (1989) diskus
sion om "industry recipes", ger konkurrensklimat på samma sätt uttryck 
för den handlingslogik eller de föreställningar som utvecklas inom en 
bransch. Konkurrensklimat är dock ett snävare begrepp eftersom endast 
föreställningar om konkurrens innefattas i begreppet. "Industry recipes" 
sägs också spegla gemensamma föreställningar hos aktörerna. Grunden 
för konkurrens, aktörernas motsatsställning, innebär emellertid att aktö
rerna kan utveckla olika föreställningar om interaktionen och om kon
kurrenterna (jfr Porac et al 1989). Konkurrensklimatet kan alltså ut
trycka såväl motstridiga som gemensamma föreställningar. 

De begrepp som berördes i kapitel två under avsnittet "föreställningar 
om konkurrens" är ej helt överförbara på vad som här avses med konkur
rensklimat även om likheter finns. Därför har begreppet konkurrenskli
mat valts när de föreställningar och det sätt på vilket konkurrenterna re
laterar sig till varandra diskuteras i detta arbete. För att kunna diskutera 
olika konkurrensklimat och identifiera dimensioner som särskiljer dessa, 
måste utgångspunkten tas i de empiriska studier som genomförts. Genom 
att analysera konkurrensprocessen som pågått i olika typer av konkurrens 
kan en förståelse erhållas för konkurrensklimatens karaktär. 

Av figur 8.3 i föregående kapitel framgick det vilken typ av konkur
rens som varit rådande i de tre branscherna under olika perioder. Genom 
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att analysera de konkurrensprocesser som pågått under dessa perioder har 
fyra olika konkurrensklimat varit möjliga att identifiera. De fyra konkur
rensklimaten illustreras i figuren nedan. 

Asymmetriska Symmetriska 
aktörer aktörer 

Aktiva 
konkurrens REVOLUTIONÄRT RIVALISERANDE 

spel 

Passiva 
konkurrens SAMEXISTERANDE EVOLUTIONÄRT 

spel 

Figur 9:1 Fyra konkurrensklimat 

I fallredovisningarna beskrevs agerandet, uppfattningarna om agerandet 
samt kopplingen mellan konkurrenternas agerande mer ingående för de 
sista perioderna i branschernas historia. Detta förklaras av att det är svårt 
att erhålla information om tolkningar som gjorts långt tillbaka i tiden. 
Det är därför främst de konkurrensklimat som varit rådande under 1980-
talet som legat till grund för analysen i detta kapitel. Under 1980-talet har 
de rivaliserande och evolutionära konkurrensklimaten varit rådande i 
frontlastarbranschen medan det revolutionära konkurrensklimatet präglat 
liningbranschen och det samexisterande konkurrensklimatet kuggstångs-
branschen. De klimat som varit rådande under tidigare perioder har 
främst använts som stöd för, eller ytterligare exempel på, de olika kon
kurrensklimatens karaktär. Längre fram skall konkurrensklimatens be
nämningar förklaras och klimatens karaktär beskrivas. Dessförinnan skall 
emellertid de dimensioner som använts för att särskilja klimaten beskri
vas. 

Dimensioner som särskiljer konkurrensklimaten 

Ett antal dimensioner har identifierats som beskriver konkurrensklimaten 
under olika perioder i de studerade branscherna. Dimensionerna är med 
andra ord empiriskt genererade. Utifrån konkurrensprocessen, dvs upp
fattningarna om konkurrensen, konkurrensspelen samt enskilda konkur
rensdrag, under olika perioder har ett antal gemensamma attribut listats 
för varje konkurrensklimat. Exempel på sådana attribut är "god konkur
rens", "information via marknadssignaler", "försäljning via samma distri
butör" etc. Attributen jämfördes och sammanfördes i tre övergripande di
mensioner på konkurrensklimat, vilka listats nedan. 
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- Avståndet mellan aktörerna 
- Överblickbarhet i konkurrensen 
- Acceptans för rådande konkurrensförhållanden 

Dimensionerna är sådana att de både kan relateras till symmetrin mellan 
aktörerna och till aktiviteten i konkurrensen. Genom att diskutera skillna
derna mellan olika typer av konkurrens, under olika perioder med avse
ende på de dimensioner som listats ovan, kan fyra konkurrensklimat iden
tifieras och deras kännetecken beskrivas. I det följande skall dimensio
nerna beskrivas utifrån de iakttagelser som gjorts i de tre branscherna 
och beskrivningarna skall relateras till teorier som behandlar likartade 
företeelser. Denna diskussion utgör utgångspunkten för att i nästa avsnitt 
beskriva konkurrensklimaten. 

Avståndet mellan konkurrenterna 

Avståndet mellan konkurrenter skiljer sig åt och har både en funktionell 
och psykologisk sida. Det funktionella avståndet är kopplat till företagens 
verksamhet. Om företagen agerar relativt varandra inom samma produkt-
och marknadsområde och om de är lika vad gäller deras produkt- och 
marknadsval, utvecklas en funktionell närhet mellan aktörerna. Denna 
närhet kan t ex utvecklas som en följd av att konkurrenternas marknads
bearbetning bedrivs på samma sätt eller om konkurrenterna är verk
samma inom samma kundsegment. Att liningföretagen bearbetade samma 
kunder och att alla frontlastarföretag sålde via SLR samt att företagens 
produktutveckling resulterade i produkter som i mycket stor utsträckning 
liknade varandra är exempel på funktionell närhet. Däremot när företa
gen väljer att sälja produkter till olika marknadsnischer uppstår ett funk
tionellt avstånd mellan konkurrenterna. 

Genom funktionell interaktion mellan konkurrenter utvecklas funktio
nell närhet dem emellan. Funktionell interaktion uppstår genom att före
tagen i sina olika funktioner konkurrerar med varandra och vidtar drag 
och motdrag. Interaktionen mellan konkurrenter är ofta kopplad till det 
kommersiella utbytet med andra aktörer (kan jämföras med Johannisson 
och Gustavssons 1984, diskussion om funktionella nätverk). Vad Johans
son & Mattson (1987) beskriver som kommersiella utbyten förekommer 
inte i egentlig mening mellan konkurrenter men däremot utvecklas en 
funktionell interaktion genom att företagen konkurrerar om det kom
mersiella utbytet med andra aktörer. 

Det är de direkta och indirekta resurserna som utgör grunden för den 
funktionella interaktionen (jfr Håkansson 1987). Indirekta resurser erhål
ler företagen genom interaktion med andra, t ex hade Trima tillgång till 
Nordwins hydraulikventiler, medan företagen har kontroll över direkta 
resurser som t ex egna patent och Skegas egen maskin för tillverkning av 
liningprodukter. Detta kan relateras till Porters (1991) diskussion om fö
retagens strategiska bas. Han menar att företagen förlägger sin strategiska 
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bas till områden som på bästa sätt kan tillhandahålla nödvändiga resurser 
och att det är om dessa resurser som företagen konkurrerar. I de genom
förda branschstudierna finns en rad exempel på hur konkurrenterna på 
olika sätt försöker erhålla samma resurser som konkurrenten eller erhålla 
resurser från andra aktörer som konkurrenterna inte kan få tillgång till. 
Konkurrenterna bevakar därför varandras patentansökningar, undersöker 
varandras produkter och material, erbjuder rabatter till konkurrenternas 
kunder etc. Detta är exempel på funktionell interaktionen och ett uttryck 
för funktionell närhet. 

Även det psykologiska avståndet mellan konkurrenter kan variera, vil
ket bl a framgår av att attityderna till konkurrenterna skiljer sig åt mellan 
konkurrensklimaten. Betydelsen av eller intensiteten i de värderingar och 
attityder som utvecklas varierar också. I de fall uppfattningarna om och 
attityderna till konkurrenterna i stor utsträckning färgar beskrivningarna 
av interaktionen kan konkurrenterna anses vara psykologiskt nära varan
dra. Den psykologiska närheten och attityderna till konkurrenterna ut
vecklas i och genom interaktionen mellan dem och den sociala interaktio
nen kan antas ha en speciell betydelse för de attityder som utvecklas. 

När konkurrenter möts direkt hos kunder, på mässor etc. utvecklas en 
social interaktion mellan enskilda individer i de konkurrerande företagen. 
Detta kan jämföras med vad Johannisson och Gustavsson (1984) beskriver 
som det interaktiva nätverket vilket utgörs av personliga och sociala kon
takter som utvecklas mellan de individer som interagerar. Genom den 
sociala interaktionen utvecklas relationer mellan konkurrenter som påver
kas av motsatsförhållandet mellan dem. Detta ger upphov till attityder av 
mer psykologisk eller emotionell karaktär, vilka kan beskrivas i termer 
av prestige, stolthet och självhävdelse eller av lojalitet och respekt. 

I diskussionen mellan liningföretagen om vems infästningar som är 
bättre samt i beskrivningen av hur det ena företaget tagit kunder från det 
andra kommer t ex företagens prestige och stolthet till uttryck. Av front-
lastarföretagens beskrivningar av varandra relativt utländska konkurren
ter kan deras respekt för och lojalitet till varandra utläsas, även om kon
flikter ibland funnits mellan dem. Detta tyder på att det finns en psyko
logisk närhet mellan företagen till skillnad från den psykologiska distans 
som präglar Alimaks neutrala beskrivningar av sina nationella konkur
renter. Tidigare erfarenheter av konkurrenterna och deras agerande samt 
det upplevda hotet från konkurrenterna kan även ge upphov till psykolo
giska spänningar konkurrenterna emellan. Om de t ex är verksamma på 
samma produkt- och marknadsområden samt om hotet från konkur
renterna upplevs som stort förstärks spänningarna mellan aktörerna. 

Överblickbarheten i spelen 

De olika konkurrensmiljerna skiljer sig även åt beträffande aktörernas 
överblick över de konkurrens spel som utspelas. I vissa typer av konkur
rens har aktörerna mycket stor inblick i de spel som pågår och kan i stor 
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utsträckning förutsäga hur konkurrenterna kommer att agera. Frontlas-
tarföretagen förutsäger exempelvis att konkurrenten kommer att lansera 
en ny lastarserie ett antal år efter det att man själva lanserat en serie. I 
andra typer av konkurrens är däremot osäkerheten stor om vad som 
egentligen sker i konkurrensspelen. Överblicken i spelen kan kopplas till 
konkurrenternas medvetenhet om varandra, till den tillgängliga informa
tionen, till företagens sätt att bevaka konkurrenterna och att dölja infor
mation för varandra samt till spelens karaktär. I de fall överblicken är 
stor är konkurrenternas medvetenhet om varandra och den tillgängliga 
informationen ofta stor. Medvetenheten och den tillgängliga informatio
nen kan relateras till graden av närhet mellan konkurrenterna och graden 
av komplexitet i konkurrensspelen. 

Kommunikativa interaktionsprocesser pågår mellan konkurrenter ge
nom att de bevakar och analyserar varandra vilket ökar överblickbarhe-
ten. Samtidigt vidtas åtgärder i syfte att vilseleda och dölja viktig infor
mation vilket minskar överblickbarheten. Alimak försökte t ex tona ned 
fördelarna med kuggstångsdrift för att inte konkurrenterna skulle imitera 
dess produkt och Ålö försökte dölja sina planer på att inleda ett samarbete 
med Stoll, vilket var möjligt trots att även Trima upparbetat sina kontak
ter med Stoll. I relationer mellan konkurrenter kan emellertid även en 
form av förtroende utvecklas som innebär att informella utbyten av in
formation i någon mån accepteras. Liningföretagens samarbete i utveck
lingen av gummimaterialet kan tas som ett exempel på detta. 

Graden av komplexitet respektive enkelhet i konkurrensspelen varierar 
och påverkar den kommunikativa interaktionen och överblickbarheten. 
Konkurrens spelen är komplexa om konkurrenterna vidtar åtgärder i för
hållande till varandra på många olika områden och om konkurrens be
drivs på flera nivåer, vilket är fallet i liningbranschen. Hela organisatio
nen och individer inom olika delar av organisationen integreras därige
nom och deltar samtidigt i enskilda konkurrensspel.1 Detta gör konkur
rensspelen komplexa. Enkla konkurrensspel bedrivs däremot oftast inom 
ett avgränsat område och det finns en viss kontinuitet i konkurrenternas 
sätt att agera relativt varandra. Överblickbarheten varierar även beroende 
på om konkurrensspelen är indirekta eller direkta. Konkurrensspelen kan 
beskrivas som indirekta om motåtgärder vidtas som ett svar på signaler 
från marknaden, och som direkta om motåtgärder vidtas som ett direkt 
svar på konkurrenternas agerande. Det finns exempel både på direkta och 
indirekta konkurrensspel under de två sista perioderna i frontlastar-
branschens historia. 

Acceptansen för roller, spelregler och positioner 

Över tiden kan en rollfördelning utvecklas mellan aktörerna vilken kan 
beskrivas i termer av aktörernas makt- respektive beroendeförhållanden. 
Konkurrenternas roller och positioner kan antingen vara klara och enty
diga eller osäkra och tvetydiga. Tydligheten i rollfördelningen mellan 
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konkurrenterna kan både kopplas till komplexiteten i konkurrensen, och 
till överblicken i konkurrensspelen. 

Om konkurrens spelen är komplexa och överblicken i konkurrensspe
len är liten kan detta ge upphov till en osäkerhet om den rådande rollför
delningen mellan konkurrenterna och tvärt om. Om turbulensen i 
branschen är stor kan på samma sätt en osäkerhet vara stor om hur aktö
rernas positioner kommer att förändras. Liningbranschen har under 
1980-talet präglats av denna osäkerhet. Det upplevdes t ex som svårt att 
förutsäga vilket pris konkurrenterna skulle erbjuda vid en enskild affär 
och även effekterna av företagsköpen var osäkra. Om hotet från konkur
renterna upplevs som stort kan även detta ge upphov till osäkerhet om 
aktörernas positioner och roller. Det upplevda köphotet i liningbranschen 
är ett exempel på detta. 

De olika konkurrensklimaten skiljer sig åt vad gäller den acceptans 
som finns hos aktörerna för den rådande rollfördelningen i branschen. I 
vissa konkurrensklimat accepterar aktörerna rollfördelningen medan de i 
andra klimat strävar efter att förändra den. Ålö accepterade t ex inte att 
Trima intagit ledande positioner på den svenska marknaden under 1970-
talet. Inte heller Skega accepterade att Trellex hade starka positioner i 
Europa varför motåtgärder planerades. Däremot har Ålö och Trima ac
cepterat den jämbördiga relation som utvecklats mellan företagen under 
1980-talets senare del. Även konkurrenterna i kuggstångsbranschen ac
cepterar den rollfördelning som finns mellan företagen. Detta kan kopp
las till Kocks (1991) beskrivning av relationer mellan aktörer i ett nät
verk och det engagemang som utvecklas genom interaktionen dem emel
lan. Företagen accepterar rådande förhållandena och är villiga att enga
gera sig i interaktionen inom ramen för dessa. 

I alla konkurrensklimat talas det direkt eller indirekt om hur konkur
rens bör bedrivas, dvs vilka normer eller spelregler som bör gälla. Spel
reglerna definierar hur man bör förhålla sig till konkurrenterna och vilka 
metoder som är lämpliga att använda i konkurrensen. Som en konsekvens 
av normerna utvecklas även ett förtroende mellan aktörerna. Maktför
delningen, normerna och förtroendet påverkar i sin tur den fortsatta in
teraktionen i nätverket. Macaulay (1963) menar att normer ersätter och 
fyller samma funktion som kontrakt mellan aktörer. 

De skillnader som finns mellan de olika konkurrensklimaten ligger 
främst i aktörernas sätt att förhålla sig till spelreglerna. Spelreglerna följs 
inte i samma utsträckning under alla perioder. Även synen på konkurren
ternas sätt att följa spelreglerna skiljer sig åt. Forsgren & Olofsson 
(1989) påtalar relationen mellan osäkerhet och det engagemang eller den 
acceptans som utvecklas i en relation. Ett sätt att hantera osäkerheten är 
att engagera sig i en relation. Osäkerhet kan emellertid även ge upphov 
till att maktbalansen och acceptansen för den rådande rollfördelningen 
bryts och att spelreglerna inte följs. Håkansson (1987) för fram tanken 
om att aktörernas huvudsakliga syfte med agerandet är att öka den egna 
kontrollen över nätverket. Aktören utnyttjar all sin erfarenhet och kun
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skap för att förstärka sin position i nätverket. På samma sätt kan det hu
vudsakliga syftet för interaktionen mellan konkurrenter antas vara att bi
behålla eller förstärka den egna positionen relativt konkurrenterna. Hur 
detta görs beror på de relationer som utvecklats mellan konkurrenterna 
och det klimat av konkurrens som detta gett upphov till. Konkurrenterna 
kan bibehålla eller förstärka den egna positionen antingen genom att 
agera målorienterat eller objektsorienterat (jfr Easton 1987). Det målori-
enterade agerandet uppträder främst när acceptansen för de rådande spel
reglerna och den rådande rollfördelningen är stor. Det objektsorienterade 
agerandet kan däremot kopplas till låg acceptans för rådande spelregler 
och roller eller positioner. 

Av det ovan förda resonemanget har det framgått att dimensionerna är 
relaterade till varandra. De beskriver olika sidor av samma sak och på
verkar därför och förstärker respektive försvagar varandra. Ingen en
skild dimension kan beskriva ett konkurrensklimat. För att erhålla en 
ökad förståelse för konkurrensklimaten och dess karaktär måste en sam
mantagen beskrivning av alla dimensionerna ges. I det följande skall de 
olika konkurrensklimaten och deras karaktär beskrivas. 

De fyra konkurrensklimatens karaktär 

Det rivaliserande konkurrensklimatet 

Den symmetrisk-aktiva konkurrensen präglas av den rivalitet som finns 
mellan företagen trots att konkurrenterna agerar i en form av samför
stånd eller harmoni med varandra. Därför har benämningen rivaliserande 
använts för att beskriva konkurrensklimatet. Det rivaliserande klimatet 
kan jämföras med IO-teoretiska beskrivningar av ömsesidigt oligopolis-
tiskt agerande i homogena oligopol (jfr Knickerbocker 1973, Porter 
1979). Konkurrensen i detta klimat kan även jämföras med vad Easton 
(1987) kallar för konkurrens i sin beskrivning av relationer mellan kon
kurrenter. Företagen vidtar ej åtgärder i syfte att skada konkurrenterna 
utan i syfte att nå egna mål. Konkurrenterna måste trots detta ständigt 
vara observanta på varandra och ständigt vidta innovativa åtgärder för att 
inte komma efter. 

Det funktionella avståndet är litet. Den funktionella interaktionen är 
störst i det rivaliserande konkurrensklimatet. Konkurrensklimatet präglas 
av den funktionella närhet som följer av symmetrin mellan konkurren
terna och av aktiviteten i konkurrensspelen. Konkurrenterna är verk
samma inom samma marknads- och produktområden och interagerar 
därigenom funktionellt med varandra. Tidsmässiga, tekniska, och kun-
skapsmässiga kopplingar har utvecklats mellan konkurrenterna. Dragen 
och motdragen följer i tiden snabbt på varandra. De produkter som ut
vecklas har stora likheter och kunskap har utvecklats om konkurrenter 
och om det sätt på vilket de agerar. 
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På mer avlägsna marknader där företagen endast agerar indirekt, via 
återförsäljare, kan dock en funktionell distans utvecklas mellan konkur
renterna. Som exempel kan den japanska marknaden och frontlastarföre-
tagens bearbetning av denna nämnas. Detta talar emot tesen om att natio
nella förhållanden och faktorer som stödjer den distinkta nationella kon
kurrensen eroderas som en följd av att företagen globaliseras (jfr bla Le-
ontiades 1989). 

En kollegial mentalitet utvecklas i relationerna mellan konkurrenterna. 
Konkurrenterna relaterar sig till varandra och interagerar i mötet hos 
kunder, på mässor, etc., vilket ger upphov till psykologisk närhet. De so
ciala relationerna präglas av en viss harmoni. På samma sätt som dishar
moni och konflikt kan finnas i samverkan mellan företag utvecklas en 
form av harmoni mellan konkurrenterna i detta klimat. Den kollegiala 
mentalitet är emellertid delvis en skenbild eftersom disharmonin finns 
och ständigt hotar. Genom att företagen är lika möter konkurrenterna 
jämbördiga motspelare, varför de ständigt måste mäta sig med varandra. 

Stor medvetenhet, informationsspridning och bevakning ger överblick-
barhet i detta klimat. Medvetenheten och informationen om konkurren
terna är stor. Den funktionella och psykologiska närheten gör det möjligt 
att bevaka konkurrenternas agerande. De båda liningföretagen möttes t ex 
ofta hos enskilda kunder och kunde därigenom ta del av information om 
konkurrenten. Frontlastarföretagen sålde sina produkter via samma 
marknadskanaler varför de på samma sätt erhöll information om konkur
renterna hos återförsäljarna. Dessutom fördes statistik med uppföljningar 
om marknadsandelar på de marknader där så var möjligt. 

Konkurrens spelen är både enkla och direkta vilket bidrar till över-
blickbarheten. De är enkla i den bemärkelsen att drag följs av motdrag 
som är lätta att förutse oavsett om de vidtas på samma områden eller an
tar formen av multidrag och alltså vidtas på andra områden. Medvetenhe
ten, informationen och enkelheten i konkurrensen innebär alltså att aktö
rerna har en god överblick över konkurrensen i det rivaliserande kon
kurrensklimatet. 

Aktiviteten i konkurrensen och närheten mellan aktörerna leder emel
lertid till en ökad försiktighet vad gäller informationsspridningen till 
konkurrenterna. Konkurrenterna försvårar avsiktligt informationssprid
ningen. Därför kan motdragen utebli till följd av bristande medvetenhet 
om den andres agerande. Trima reagerade inte på Alös samarbete med 
S toll i Tyskland vilket utgör ett exempel på detta. Närheten var stor mel
lan företagen på den tyska marknaden. Alö var emellertid mån om att så 
länge som möjligt dölja sina försök till samarbete med Stoll. Trima be
sökte Stoll, via Baas och försökte därigenom hålla sig väl informerad om 
Stolls produktutveckling etc. Därför antog Trima att nödvändig informa
tion erhållits, vilket inte var fallet. Det är emellertid endast på ett fåtal 
områden som denna typ av mörkläggning är möjlig, vilket aktörerna är 
medvetna om. 
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Ett visst inslag av omedvetenhet har även funnits till följd av avståndet 
mellan företagen på vissa områden. På mer avlägsna marknader har före
tagen inte svarat på de åtgärder som vidtagits av konkurrenterna i samma 
utsträckning som på närmarknaderna. Orsakerna har dels varit att man ej 
varit medveten om konkurrenternas agerande dels att man bedömt detta 
som ofarligt för den egna positionen och den egna utvecklingen. Ålö och 
Trimas agerande i Japan utgör exempel på detta. Den psykologiska närhe
ten var däremot oStor, vilket de stormande känslor som följde av 
"krocken" mellan Ålö och Trima i Japan visar. 

Rollfördelningen och spelreglerna är tydliga och accepteras. Symme-
trin i företagens relativa styrka är stor. Ingen aktör dominerar utan före
tagen är jämbördiga. Symmetrin och beroendet mellan aktörer i homo
gena oligopol leder enligt Scherer (1980) till att konkurrenterna agerar i 
samförstånd med varandra eller till defensiv anpassning i syfte att ej bryta 
jämvikten. Detta förklaras av att aktörerna vet att ett konflikterande age
rande försämrar situationen för båda företagen. Företagen i det rivalise
rande konkurrensklimatet är emellertid ej defensiva utan vidtar aktivt åt
gärder för att bibehålla sin position på marknaden. De accepterar den rå
dande rollfördelningen och förväntar sig därför aktiva drag och motdrag 
från konkurrenternas sida. Trots att rollfördelningen är tydlig och accep
teras utgör konkurrenterna ett potentiellt hot. Aktörerna är medvetna om 
att en erhållen fördel, eller ett försprång som ej uppmärksammas av kon
kurrenterna, kan innebära att den jämbördiga konkurrenssituationen för
ändras. Denna medvetenhet kan förklara aktiviteten i konkurrensen. 

Acceptansen ger dock upphov till en form av harmoni som gör ett 
målorienterat agerande möjligt trots att aktörerna i grunden står i ett 
motsatsförhållande till varandra. Uttalanden som görs i frontlastarföreta-
gen om att man helst ser att de båda svenska företagen var verksamma på 
en marknad och att man hjälper varandra att lära ut fördelarna med avan
cerade lastare utgör exempel på detta. Agerandet genomförs vanligtvis 
inte i primärt syfte att skada eller försvaga konkurrentens position. Det 
tolkas heller inte på detta sätt. Syftet är snarare att bibehålla den egna 
positionen och att vidareutveckla den egna verksamheten, men eftersom 
detta måste ske i ständig konkurrens med en likvärdig motspelare påver
kar agerandet även konkurrenterna (jfr Easton 1987). Konkurrenternas 
målsättningar står därigenom i konflikt med varandra varför motdrag 
ständigt vidtas. 

I detta konkurrensklimat benämns konkurrenterna för kolleger och 
man talar om att god konkurrensmoral bör råda. Uppfattningen är att 
samtliga aktörer i stor utsträckning agerar i överensstämmelse med denna 
moral. Därför är det möjligt att tala om konkurrenten som sin kollega. 
Detta tyder på att vissa normer och maktrelationer accepterats som rå
dande förutsättningar för interaktionen. Konkurrensen är rivaliserande i 
den bemärkelsen att företagen agerar på samma områden i syfte att, med 
hänsyn taget till de spelregler som den "goda konkurrensmoralen" ger, 
mäta sig med konkurrenten och bevisa den egna styrkan. Acceptansen för 
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spelreglerna och de normer som utvecklas, ger upphov till en ökad säker
het i relationerna till konkurrenterna (jfr Håkansson 1987). 

Vid ett antal tillfällen har emellertid företagens agerande lett till di
rekta konflikter och exempel finns på tillfällen när konkurrenten anses ha 
brutit mot de spelregler som gäller. Denna typ av agerande har antingen 
utspelats på avlägsna marknader eller som ett svar på ett upplevt hot från 
konkurrenterna. Trots dessa exempel måste emellertid spelreglerna be
skrivas som tydliga och de efterlevs och accepteras i stor utsträckning. 

Det revolutionära konkurrensklimatet 

I den asymmetriskt-aktiva konkurrensen utvecklas ett revolutionärt kon
kurrensklimat där konkurrenternas agerande präglas av motsättningarna 
mellan dem. I detta konkurrensklimat avviker konkurrenterna från vad 
som utifrån Chamberlins (1933) tankegångar beskrivs som det förväntade 
agerandet i en oligopolistisk bransch, dvs att företagen konkurrerar i 
samförstånd med varandra. Motsättningarna mellan företagen ger upphov 
till ett agerande som direkt försämrar för konkurrenten. Det revolutio
nära konkurrensklimatet kan därför jämföras med vad Easton (1987) be
nämner för konflikterande konkurrens och som anses syfta till att skada 
konkurrenterna, vilket framgår av citatet. 

"The first and perhaps most important distinction between competition and 
conflict lies in the objective....conflictful behaviour is that which is largely or 
mainly governed by the objective of destroying or seriously weakening an 
opponent. Similarly competitive behaviour may, indeed often will, hurt com
petitors but such is not the prime objective of that behaviour" 
(G. Easton University of Lancaster Feb 1987. s. 7) 

Här har begreppet revolutionär konkurrens använts eftersom den tydliga 
målsättningen att skada ej kan identifieras i de genomförda fallstudierna. 
Däremot tolkas konkurrenternas agerande av motparten som ett försök att 
utestänga och eliminera denne. Tolkningarna av konkurrenternas ageran
de leder till att aktörerna revolterar mot relationernas utseende. Konkur
rensspelen präglas därför av att konkurrentens agerande på kort sikt ger 
upphov till destruktiva konsekvenser både för det egna och för de kon
kurrerande företagen. 

Ett funktionellt avstånd finns mellan företagen i detta konkurrenskli
mat. I det revolutionära klimatet begränsas den funktionella interaktionen 
av asymmetrin i företagens produkt- och marknads val. Detta kan förklara 
osäkerheten och den bristande överblickbarheten som diskuteras nedan. 
På de områden där företagen interagerar med varandra bedrivs en aktiv 
konkurrens vilket dock ger upphov till en viss funktionell närhet mellan 
aktörerna. 

Attityderna till konkurrenterna präglas av affektion. Det är den psyko
logiska närheten och de affekterade relationerna som främst kommer till 
uttryck i detta klimat. Affektionerna kan främst relateras till asymmetrin 
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i konkurrenternas relativa styrka och till att konkurrenternas agerande 
upplevs som hotande. Osäkerhet och misstänksamhet präglar alltså kon
kurrensklimatet. Hotet eller misstanken om att konkurrenterna strävar 
efter att förstärka sin position på bekostnad av det egna företagets posi
tioner kommer till uttryck när konkurrenterna beskrivs. 

Konkurrenterna ses snarast som fiender, vilka ständigt försöker för
göra eller försvåra det egna företagets verksamhet, vilket kan relateras 
till företagens tidigare erfarenheter av konkurrensen. Tidigare erfarenhe
ter har betydelse för det sätt på vilket konkurrentens agerande tolkas och 
för den psykologiska närhet som utvecklats mellan aktörerna. Redan när 
liningbranschen utkristalliserades upplevdes det som att Trelleborg aktivt 
försökte reducera Skegas möjligheter att etablera sig i branschen. De ti
diga erfarenheterna av Trelleborgs agerande påverkar sättet att se på 
Trellex agerande idag och tolkningarna av intentionerna bakom konkur
renternas agerande. 

Den psykologiska närheten uttrycks i den prestige och stolthet som 
kännetecknar aktörernas sätt att se på sig själva och konkurrenterna vilket 
framgår av de motstridiga uppfattningarna om vilket företag som är le
dande på olika områden som förs fram i de båda liningföretagen. Det som 
ses som felsatsningar från konkurrenternas sida eller nackdelar relativt 
det egna företaget påtalas, likväl som det egna företagets fördelar. 

Komplexiteten och osäkerheten i detta klimat gör informationen svår
tillgänglig, lätt att hemlighålla och lätt att missförstå vilket minskar 
överblickbarheten. Osäkerheten som råder i klimatet innebär att informa
tionen är tvetydig. Misstänksamheten och det bristande förtroendet mellan 
konkurrenterna kan beskrivas som störningar i kommunikationen mellan 
dem. Det revolutionära konkurrensklimatet är även det mest komplexa. 
Ett företag kan ha starka positioner på vissa områden eller inom vissa 
produktgrupper där konkurrenterna är svaga och tvärt om. Aktörerna 
kan utnyttja sina positioner och sin styrka på vissa områden och därige
nom försvaga konkurrentens positioner på helt andra områden. I sådana 
situationer blir komplexa konkurrensspel vanliga. Drag på ett område 
följs av motdrag på helt andra områden. Om företagen dessutom är di-
versifierade ökar komplexiteten genom att åtgärder som vidtas på helt 
andra konkurrensarenor kan fungera som komplexa multidrag. Effek
terna av och sambanden mellan de enskilda åtgärderna är alltså många 
och svåröverskådliga. 

Det revolutionära konkurrensklimatet kan jämföras med heterogena 
oligopol. Asymmetrin som kännetecknar dessa marknadsformer antas ge 
upphov till osäkerhet och ett agerande som ej överensstämmer med kon
kurrenternas. Detta förklaras av att företagen inte kan identifiera på vilka 
områden ett agerande i samförstånd krävs eller förutse vilka negativa 
följder ett agerande i konflikt får för företagen (jfr Scherer 1980). Denna 
studie visar emellertid att även andra faktorer, kopplade till konkur
rensklimatets karaktär kan förklara det konflikterande agerandet. 
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Att affektionen och den psykologiska närheten mellan konkurrenterna 
är stor leder till att aktörerna samlar information om varandra och stän
digt bevakar varandra. På samma sätt som i det rivaliserande konkur
rensklimatet inhämtas information om konkurrenter i kontakterna med 
gemensamma kunder, genom att patenthandlingar granskas etc. Samtidigt 
försvåras tolkningen av den tillgängliga informationen av osäkerheten, 
komplexiteten och motsättningarna mellan företagen. Motiven bakom 
konkurrenternas agerande kan ofta vara svåra att utläsa och intentionerna 
bakom agerandet kan därför tolkas som konflikterande. Det egna ageran
det beskrivs däremot som oberoende, dvs motiverat av kundsituationen, 
egna målsättningar etc. eller som reaktivt, dvs som en nödvändig reaktion 
på konkurrentens agerande. T ex beskrev Trellex sin etablering i Aitik 
som ett oberoende agerande orsakat av delvis exogena händelser, medan 
man på Skega upplevde agerandet som konflikterande. 

Rollfördelningen accepteras inte och spelreglerna följs ej. Det revolu
tionära konkurrensklimatet präglas snarare av konflikt om den rådande 
rollfördelningen mellan konkurrenterna än av acceptans. Det är främst 
maktrelationerna som ej accepteras. Agerandet i det revolutionära kon
kurrensklimatet präglas av osäkerhet och av företagens objektsoriente
ring. Sättet att relatera agerandet till konkurrenterna varierar däremot 
eftersom konkurrenternas agerande tolkas som konflikterande medan det 
egna agerandet beskrivs som reaktivt. Att inte rollfördelningen accepteras 
innebär att en förändring av konkurrenternas relativa positioner ses som 
ett viktigt mål för företagens agerande vilket därigenom blir objektsori-
enterat. 

Turbulensen i konkurrensklimatet ger upphov till att spelreglerna för
ändras. Trellex och Skega ställdes t ex inför nya spelregler som en följd 
av Trelleborgkoncernens agerande, trots att detta inte genomfördes i 
primärt syfte att förändra konkurrenssituationen i branschen. Eftersom 
acceptansen för den nya rollfördelningen är låg utvecklas inga spelregler 
för interaktionen. I liningbranschen där konkurrensklimatet var rivalise
rande innan det blev revolutionärt talar man om god konkurrens som ett 
ideal. De tidigare normerna för god konkurrens kvarstår som ett ideal, 
men i praktiken bryter företagen mot spelreglerna. Företagen vidtar åt
gärder som de själva menar är oförsvarbara eftersom de strider mot god 
konkurrensmoral. På företagen menar man emellertid att detta är nöd
vändigt som ett försvar mot konkurrentens agerande, vilket upplevs vara 
vidtaget i syfte att skada det egna företaget. 

Det samexisterande konkurrensklimatet 

I den asymmetriskt-passiva konkurrensen råder ett samexisterande kon
kurrensklimat. Konkurrenterna konfronteras ej direkt utan anpassar sig 
till varandra eller agerar oberoende av varandra inom egna marknadsom
råden. Till skillnad från i det revolutionära konkurrensklimatet finns inga 
egentliga motsättningar mellan konkurrenterna utan de lever i någon 
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form av symbios med varandra, de samexisterar. Konkurrensen i det 
samexisterande klimatet kan jämföras med Eastons (1987, 1992) be
skrivning av samexisterande konkurrentrelationer. Easton menar att före
tag kan komma att samexistera antingen till följd av att ett företag domi
nerar branschen eller som en följd av att företagen är omedvetna om va
randra. Eftersom både den medvetna och omedvetna samexistensen iden
tifierats i det asymmetriskt-passiva konkurrensklimatet har Eastons be
grepp använts för att ge klimatet dess benämning. 

Det funktionella avståndet är stort. Den konkurrens som bedrivs i detta 
klimat är av en helt annan karaktär än konkurrensen i de övriga klimaten. 
Intensiteten i konkurrensen är mycket låg och i de fall konkurrenterna 
agerat relativt varandra är syftet främst att anpassa sig till varandra eller 
att ytterligare distansera sig ifrån varandra. Därigenom bibehålls de posi
tioner som erhållits på marknaden som helhet eller inom avgränsade 
marknadssegment. Genom att företagen skiljer sig åt i allt väsentligt och 
ej konkurrerar aktivt med varandra utvecklas en funktionell distans mel
lan dem. De två små konkurrenterna i kuggstångsbranschen är t ex främst 
verksamma nationellt medan Alimaks huvudsakliga verksamhet bedrivs 
internationellt. Företagen har dessutom avlägsnat sig ifrån varandra pro
duktmässigt. Detta ger upphov till funktionell distans. 

I det samexisterande konkurrensklimatet relateras inte konkurrenter
nas agerande till varandra, ekonomiskt, tidsmässigt, tekniskt, kunskaps-
mässigt eller socialt. Aktörerna står dock i grunden i ett motsatsförhål
lande till varandra. Därför kan deras positioner relateras till varandra, 
vilket innebär att konkurrenterna indirekt kan sägas interagera med va
randra. Eastons (1992) menar att konkurrenter står i relation till varan
dra om de till följd av sin position är relaterade till varandra. Interaktion 
kan därigenom potentiellt utvecklas dem emellan. Eastons resonemang in
nebär att företagens relativa position och den därmed indirekta interak-
tionen mellan konkurrenterna ger upphov till att relationer även utvecklas 
mellan företag som endast samexisterar. 

Neutrala tillåtande attityder utvecklas i relationen till konkurrenterna. 
Relationerna mellan konkurrenterna i kuggstångsbranschen präglas av en 
storebrorsmentalitet. Alimak är tillåtande relativt de mindre företagen. 
De mindre företagens agerande inom Alimaks verksamhetsområden ac
cepteras och ses ej som hotande. På samma sätt accepterar de mindre fö
retagen Alimaks ledarposition. Detta ger upphov till en harmoni mellan 
konkurrenterna och konkurrenternas agerande bedöms som ofarligt. I 
relationen till tillverkarna av produkter för fullortsborrning dominerar ej 
Alimak utan företagen samexisterar genom att bedriva verksamhet inom 
avgränsade produktsegment. Attityderna till dessa konkurrenter kan där
för snarast beskrivas som neutrala. 

Överblickbarheten i konkurrensen begränsas av distansen och den bris
tande informationsspridningen. Konkurrenterna samlar i mycket begrän
sad omfattning in och analyserar data om varandra. Informationsutbytet 
är av en annan karaktär än i de övriga konkurrensklimaten. Den infor
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mation som utbyts är snarare kopplad till företagens relativa styrka än till 
deras verksamhet. Aktören är främst intresserad av att erhålla en bekräft
else på det egna företagets position inom branschen eller produkt/mark
nadssegmenten. Det agerande som kännetecknar detta konkurrensklimat, 
och som i stor utsträckning kan ses som en följd av samexistensen, kan 
beskrivas som oberoende drag. De oberoende dragen utgår från innova-
törerna och entreprenörerna i företagen och från de kundkrav som före
tagen möter på sina marknader. Om någon konkurrent vidtar ett obero
ende drag som får konsekvenser för konkurrenterna, uteblir motdragen. 
Att motåtgärder inte vidtas trots att det reella hotet från konkurrenterna 
ökar beror främst på att man inte är medveten om att deras agerande på 
sikt kan komma att utgöra ett allt allvarligare hot. 

Rollfördelningen och spelreglerna är tydliga och accepteras. I det sam
existerande konkurrensklimatet accepteras den maktstruktur som utveck
lats i branschen. Därför kan konkurrenternas framgångar inom ett om
råde accepteras och ses som ett agerande inom dennes revir. Att man på 
Alimak valt att delvis lämna de nischer som konkurrenterna bearbetar ut
gör ett exempel på detta. Den klara rollfördelningen mellan konkurren
terna förklarar passiviteten i konkurrensklimatet. Ett målorienterat age
rande är möjligt tack vare distansen mellan företagen och avsaknaden av 
en direkt interaktion mellan dem. Det oberoende agerandet relateras inte 
till konkurrenterna. Agerandet varken motiveras utifrån konkurrenterna 
eller tolkas av konkurrenterna som genomfört i syfte att skada eller att 
utmana. Agerandet kan beskrivas som potentiell konkurrens, eller gene
rell konkurrens om kundernas behov. 

I detta konkurrensklimat diskuteras ej spelreglerna eller vad som bör 
anses utgöra god konkurrensmoral mellan företagen. Spelreglerna kan 
antas vara överflödiga eller så tydliga och självskrivna att de inte behöver 
nämnas när interaktionen med konkurrenterna beskrivs. Företagen läm
nar varandra att agera ostört inom sina respektive områden. Om någon av 
aktörerna tenderar att expandera utanför vad som upplevs vara deras re
vir kan detta ses som att spelreglerna eller den accepterade rollfördel
ningen ifrågasätts. De åsikter som förs fram på Alimak om att en viss 
konkurrens kan vara nyttig men att det är viktigt att förhindra att kon
kurrenterna växer sig starka och utvecklar höga volymer och hög lön
samhet, utgör exempel på detta. Så länge konkurrenterna håller sig inom 
sina respektive områden vidtas inga egentliga åtgärder även om man imi
terar varandra och på andra sätt inspireras av varandra i sitt agerande. 

Det evolutionära konkurrensklimatet 

I den symmetriskt-passiva konkurrensen är konkurrensklimatet evolutio
närt. Klimatet präglas av den pågående förändringen i branschen, på 
samma sätt som det revolutionära konkurrensklimatet. Förändringen är 
emellertid inte lika omvälvande som i det revolutionära klimatet utan sker 
successivt genom att företagen närmar sig varandra. Företagen blir allt
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mer medvetna om att hotet om en aktiv konkurrens ökat i takt med att 
symmetrin mellan konkurrenterna ökat. Det är denna mentala evolution 
som präglar konkurrensklimatet. Varken inom den ekonomiska teori
bildningen eller i studier av konkurrentrelationer har konkurrensförhål
landen i det evolutionära konkurrensklimatet diskuterats eller uppmärk
sammats. I det följande skall de dimensioner som karaktäriserar klimatet 
diskuteras. 

Det funktionella avståndet är stort. Till följd av symmetrin mellan ak
törerna finns en funktionell närhet mellan konkurrenterna men denna be
gränsas eftersom de inte aktivt konkurrerar med varandra. Produkt- och 
marknadsmässig symmetri ger inte automatiskt upphov till stor funktio
nell närhet mellan aktörerna. Inga tekniska, tidsmässiga och kunskapsmäs-
siga kopplingar utvecklas mellan aktörerna trots symmetrin. Detta kan 
förklaras av att agerandet är passivt. Konkurrenterna agerar oberoende 
av varandra, som i det samexisterande klimatet. 

Medvetenheten och vaksamheten relativt konkurrenterna ökar i detta 
klimat och därmed den psykologiska närheten. I överensstämmelse med 
Eastons (1992) diskussion, om att relationer utvecklas mellan konkurren
ter som en följd av att deras positioner står i relation till varandra, ut
vecklas även relationer mellan konkurrenterna i det evolutionära konkur
rensklimatet. Detta trots att de ej direkt interagerar med varandra. Det är 
i och genom dessa relationer som medvetenheten och vaksamheten relativt 
konkurrenterna utvecklas i det evolutionära konkurrensklimatet. 

Överblickbarheten är begränsad men ökar successivt. Det begränsade 
informationsutbytet mellan aktörerna kan förklaras av att informationska
nalerna är bristfälliga. En effektiv kommunikation mellan konkurren
terna förhindras p g a konkurrensens indirekta karaktär och den tidsför
dröjning som en indirekt kommunikation innebär. Det evolutionära kon
kurrensklimatet präglas av att konkurrenterna närmar sig varandra men
talt. Detta leder till att överblickbarheten i konkurrensen ökar. Denna 
förändring tar emellertid lång tid. Tidsfördröjningen kan förklaras av att 
tidigare erfarenheter och bilder är djupt rotade och svåra att förändra. 
Först när förändringen är uppenbar börjar medvetenheten om den nya 
konkurrenssituationen att växa. Ålö såg sig själva som ledande både na
tionellt och internationellt. Successivt och delvis oförmärkt förändrades 
detta. Först när Trima övertagit ledarskapet på vissa områden, förändra
des Alös bild av den egna styrkan och dominansen. Samtidigt blev Trima 
medvetet om den egna styrkan och vilka möjligheter denna gav i den fort
satta konkurrensen. 

Den andra förklaringen är att marknadssignalerna som ger informa
tion om förändringen är indirekta eftersom konkurrenterna inte direkt 
konkurrerar med varandra. Aktörernas oberoende agerande ger upphov 
till marknadssignaler om symmetrin mellan konkurrenterna. Informatio
nen är indirekt eftersom det är strukturen och ej agerandet som för kon
kurrenterna samman. Den strukturella förändringen i frontlastarbransch-
en gav upphov till en rad marknads signaler som först efter en tid upp



Fyra konkurrensklimat 195. 

märksammades. Officiella erkännanden av Trimas produkter, kundernas 
sätt att se Trimas produkter som avancerade samt att Trimas lastare åter
fanns hos återförsäljare utomlands utgör exempel på sådana marknadssig
naler. På samma sätt blev Alimak medvetet om konkurrenternas styrka 
när det, som tidigare varit marknadsledare, endast sålde reservdelar 
medan konkurrenterna utvecklat en egen nisch. 

Rollfördelningen mellan konkurrenterna och spelreglerna är otydliga 
och accepteras ej. Medvetenheten om det hot som konkurrenterna utgör 
samt de möjligheter som utvecklas till följd av att företagen är jämbör
diga innebär att företagen motsätter sig den rådande rollfördelningen i 
branschen. Motsättningen växer successivt men får ej samma konflikte-
rande karaktär som i det revolutionära konkurrensklimatet. De företag 
som tidigare dominerat branschen vill återta den dominerande position i 
branschen. De företag som lyckats växa och bli likvärdiga motspelare vill 
fortsätta att utvecklas och därigenom erhålla en ledande ställning i 
branschen. Företagen har ej samma uppfattning om och accepterar ej de 
rådande maktförhållandena i branschen. Inga direkta åtgärder vidtas i 
syfte att förändra rollfördelningen utan reaktionen kan snarare beskrivas 
som en tyst protest. Genom intern mobilisering protesterar man emot de 
konkurrensförhållanden som råder eller utnyttjar möjligheter som de ger. 

Det evolutionära agerandet relateras till konkurrenterna på samma sätt 
som det konflikterande och reaktiva agerandet i det revolutionära kon
kurrensklimatet, men då främst vad gäller motiven bakom det egna age
randet. Det huvudsakliga motivet är att förbereda sig för en aktiv kon
kurrens. Eftersom det mobiliserande agerandet främst sker internt i före
taget är det svårt för konkurrenterna att erhålla information om detta och 
att tolka agerandet, vilket förklarar att det främst är de egna motiven som 
relateras till konkurrenterna. 

Inga tydliga spelregler finns. Gamla spelregler följs samtidigt som nya 
spelregler successivt utvecklas. I frontlastarbranschen befann man sig i ett 
samexisterande konkurrensklimat när konkurrensen successivt övergick 
till att bli evolutionär. De gamla spelreglerna, dvs att var och en agerade 
på sitt eget område levde kvar men förändrades successivt. I takt med att 
symmetrin ökade frångicks dessa spelregler och konkurrenterna kom, om 
än i liten omfattning, att agera på varandras områden. Spelreglerna blev 
därigenom allt mer diffusa och osäkra. 

Fyra konkurrensklimat - en sammanfattning 

Genom att beskriva interaktionen och relationerna mellan aktörerna i 
fyra olika typer av konkurrens kan fyra olika konkurrensklimat identifie
ras och beskrivas. I tabellen nedan har de skillnader och likheter som 
finns mellan konkurrensklimaten med avseende på tre dimensioner sam
manställts. Dimensionerna är sammanflätade och relaterade till varandra. 
Tillsammans ger de en bild av konkurrensklimaten och dess karaktär. 
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Tabell 9.1 De fyra konkurrensklimatens kännetecken 

Karak
tärsdrag 

RIVALITET REVOLUTION SAMEXISTENS EVOLUTION 

Avstånd Stor funktionell 
närhet 
Kollegial mentali
tet och stor psyko
logisk närhet. 

Begränsad funk
tionell närhet pga 
asymmetri. 
Affekterade rela
tioner. 

Ingen funktionell 
närhet. 
Store- och lille
brorsmentalitet 
eller neutrala tillå
tande attityder. 

Begränsad funk
tionell närhet pga 
passivitet. 
Hotfulla konkur
renter, aktörerna 
är vaksamma. 

Över-
blickbar-
heten i 
spelen 

Direkt och tydlig 
information kom
municeras. 
Överblickbarheten 
är stor. 

Svårtolkad infor
mation. Osäkerhet 
och komplexitet 
försvårar över
blickbarheten. 

Distans, bristande 
medvetenhet o. in
formation minskar 
överblickbarheten. 

Att bli medveten 
och den indirekta 
kommunikationen 
tar tid. Överblick
barheten ökar. 

Rollför
delning 
och spel
regler 

Rollfördelningen 
och spelreglerna är 
tydliga, accepteras 
och följs. 
Agerandet är 
målorienterat. 

Rollfördelningen 
accepteras ej, ak
törerna revolterar. 
Spelreglerna för
ändras och existe
rande normer följs 
ej. Agerandet är 
objektsorienterat. 

Rollfördelningen 
och spelreglerna 
är tydliga, ac
cepteras och följs. 
Agerandet är 
målorienterat. 

Rollfördelningen 
accepteras ej var
för aktörerna 
mobiliserar. Inga 
tydliga spelregler. 
Agerandet är 
objektsorienterat. 

Vid en jämförelse av de konkurrensklimat som identifierats i denna studie 
och de strukturella beskrivningarna av konkurrens som gavs i kapitel två 
kan en rad likheter identifieras. Samma typ av beteendemönster som dis
kuteras inom teoribildningen om företagens konkurrensstrategier åter
finns i de studerade branscherna. Det har framkommit att företagens po
sitioner och relativa styrka är av central betydelse för deras agerande. 
Däremot kan ej det rationella agerandet utifrån bedömningar av det egna 
företagets position och relativa styrka identifieras. 

Även beskrivningar av agerandet i olika oligopolsituationer (jfr bl a 
Scherer, 1980) och av konkurrensen inom och mellan strategiska grupper 
överenstämmer i vissa delar med denna studies resultat. Att symmetriska 
konkurrenter agerar på ett likartat sätt, medan asymmetriska konkurren
ter anpassar sig till varandra, eller agerar olika, förklaras inom ekono
misk teori av osäkerheten och makt- eller beroenderelationerna mellan 
företagen. Därigenom tas hänsyn till imperfektioner på marknaden och 
dess betydelse för agerandet. Hur osäkerhet och beroende påverkar inter-
aktionen analyseras däremot ej i någon större omfattning. 

Porter (1979) menar att aktiviteten ökar om företagens marknadsseg
ment är relaterade till varandra och/eller om strategisk distans finns mel
lan företagen. Den strategiska distansen har i denna studie både gett upp
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hov till passivitet och aktivitet i konkurrensen. Cool & Dierickx (1993) 
för en delvis annorlunda diskussion och menar att symmetri kan ge upp
hov till en aktiv konkurrens eftersom inget företag har specifik kompe
tens som är svår att kopiera. Detta överensstämmer med de förhållanden 
som råder i det rivaliserande konkurrensklimatet. Den funktionella när
heten och möjligheten att bestrida varandras marknadspositioner kan ge 
en delförklaring till den rivalitet som utvecklas mellan företagen. 

Skillnaden mellan den aktiva och passiva konkurrensen kan dock för
klaras av konkurrensklimatens karaktär snarare än av graden av symme
tri mellan aktörerna eller av den strategiska distansen. Att enbart utgå 
ifrån den funktionella interaktionen, när symmetri och strategisk distans 
diskuteras, innebär att vissa aspekter på konkurrensklimatet förbises. 
Dessa aspekter är kopplade till de föreställningar och tolkningar som ut
vecklas hos konkurrenterna. Genom att utgå från interaktionsprocessen 
och upplevelsen av konkurrens, kan en ökad förståelse för företagens 
agerande erhållas. För att ta ett exempel så framstår osäkerhet, komplexi
tet bristande acceptans för rollfördelningen i branschen samt strävan efter 
att dominera, som betydelsefullt för det konflikterande agerandet i den 
heterogena oligopolsituationer. Även tidigare erfarenheter av konkurren
ternas konflikterande agerande och affekterade relationer mellan konkur
renterna har betydelse i sammanhanget. I nästkommande kapitel skall dy
namiken som kan relateras till konkurrensklimatens karaktär att närmare 
diskuteras. 
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Noter kapitel 9 
* De båda begreppen kultur och klimat har emellertid definierats på många olika sätt och det kan 
sägas råda en giltig definition (jfr Lindfors, 1989, Smircich, 1983 m fl) 
2 jfr Lawrence& Lorsch (1969) diskussion om relationen mellan organisationen och dess miljö. 
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Konkurrensklimatens dynamik 

I föregående kapitel presenterades fyra konkurrensklimat. I detta kapitel 
skall dynamiken i de fyra klimaten diskuteras. Dels finns en inneboende 
dynamik i de enskilda konkurrensklimaten, dels är övergången från ett 
klimat till ett annat ett uttryck för dynamiken i branschen. Både för att 
erhålla en ökad förståelse för dynamiken inom konkurrensklimaten och 
för den dynamik som kan relateras till klimatväxlingarna måste konkur
rensklimatens varaktighet och de ständigt pågående förändringsproces
serna i branscherna analyseras. Utgångspunkterna för detta diskuteras i 
kapitlets första del medan analysen av de enskilda konkurrensklimatens 
dynamik görs i kapitlets andra del. I kapitlets tredje del behandlas kon
kurrensklimatens förändring på lång sikt, dvs att ett klimat avlöser ett an
nat och sedan övergår i ett tredje osv. Kapitlet avslutas med en teoretisk 
diskussion kring de dynamiska processer som identifierats i de tre stude
rade branscherna. 

Konkurrensklimatens varaktighet och förändring 

I kapitel åtta beskrevs konkurrensen under olika perioder och föränd
ringen över tiden i tre branscher, vilket illustreras i figuren på nästa sida. 
Vissa skillnader och likheter kan iakttas både vad gäller klimatens varak
tighet och vad gäller förändringsriktningen. Om en jämförelse görs av 
konkurrensklimatens varaktighet kan det konstateras att det samexiste
rande konkurrensklimatet varat längst och är det mest stabila. Både i 
frontlastarbranschen och i kuggstångsbranschen var det samexisterande 
konkurrensklimatet rådande i närmare trettio år (se tabell 8.1, 8.2 och 
8.3 i föregående kapitel). De evolutionära och revolutionära konkur
rensklimaten varade i fem respektive nio år. Båda klimaten kan alltså be
skrivas som mindre varaktiga än det samexisterande klimatet. De är in
statola i den bemärkelsen att någon form av förändring ständigt pågår, 
vilket diskuteras ytterligare längre fram i kapitlet. Att klimaten trots allt 
bestått ett flertal år kan förklaras av att förändringar tar tid. 
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Det rivaliserande konkurrensklimatet som under en tid präglade kugg-
stångsbranschen bestod endast i tre år. I liningbranschen bestod däremot 
detta klimat i över 20 år och i frontlastarbranschen har det rivaliserande 
klimatet varit rådande sedan 1983. Detta klimat måste till följd av sin ka
raktär beskrivas som mer stabilt än de evolutionära och revolutionära 
klimaten men mindre stabilt än det samexisterande. Stabiliteten är emel
lertid beroende av konkurrenternas förmåga att bibehålla symmetrin och 
balansen mellan aktörerna. 

Asymmetriska Symmetriska 
aktörer aktörer 

Aktiva 
konkurrens

spel 

Passiva 
konkurrens

spel 

Revolution 

Samewstens 

= Lining
branschen 

= Kuggstångs-
branschen 

— = Frontlastar
branschen 

Figur 10A Konkurrensklimatens förändring över tiden. 

Vid en jämförelse av riktningen i vilken konkurrensklimaten förändras 
kan vissa mönster identifieras. Vid en första anblick av figuren ovan kan 
det tyckas som om klimaten förändrats i alla möjliga riktningar. Vid en 
närmare analys är det emellertid möjligt att särskilja och diskutera ett 
antal tentativa förändringsmönster. De mönster som kan iakttas är en för
ändring i riktning mot vad som kan benämnas konkurrensens plus- eller 
minuspol antingen direkt eller via någon av de konkurrensklimat som i 
figuren benäms för övergångsklimat (se figuren på nästa sida). Det rivali
serande och det samexisterande konkurrensklimaten benämns i detta 
sammanhang för konkurrensens plus- respektive minuspol. Dessa begrepp 
har valts, dels för att poängtera att konkurrensklimaten tenderar att ut
vecklas i den ena eller andra riktningen, dels för att särskilja polerna med 
avseende på den dynamik som utvecklas i konkurrensklimaten. Perioder 
med revolutionära och evolutionära konkurrensklimat är mer temporära 
till sin karaktär och kan därför beskrivas som övergångsklimat. I figuren 
nedan illustreras förändringsmönstren mer renodlat än i den tidigare fi
guren. 
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Asymmetriska Symmetriska 
aktörer aktörer 

Aktiva 
konkurrens 

spel 

Passiva 
konkurrens 

spel 

Figur 10.2 Mönster i konkurrensklimatens förändring över tiden. 

De beskrivna förändringsmönstren framträder som de mest troliga uti
från de branschstudier som genomförts och har därför markerats med 
heldragna linjer. Även andra mönster kan emellertid vara möjliga.1 T ex 
kan utvecklingen brytas och det ursprungliga konkurrensklimatet återstäl
las. En utveckling direkt från ett samexisterande till ett rivaliserande kon
kurrensklimat är även tänkbar. Dessa förändringsmönster har markerats 
med streckade linjer i figuren eftersom de ej iakttagits i branschstudierna. 
I det följande skall dynamiken inom konkurrensklimaten analyseras och 
argument skall föras fram för de tentativa förändringsmönstren som ovan 
presenterats. Detta görs utifrån den, i föregående kapitel, genomförda 
analysen av konkurrensklimatens karaktär. 

Dynamiska processer inom konkurrensklimaten 

I tre av konkurrensklimaten utvecklas dynamiska processer medan dy
namiken som följer av konkurrensen i det fjärde klimatet, konkurrensens 
minuspol, är mycket låg. De dynamiska processerna i konkurrensens 
pluspol skiljer sig ifrån dynamiken i de båda övergångsklimaten, som i 
många avseenden är lika. I det följ ade skall dynamiken samt avsaknaden 
av dynamik i konkurrensklimaten analyseras. 

Dynamiken i konkurrensens pluspol 

Dynamiken i konkurrensens pluspol uttrycks i de växelverkande lärpro
cesser och det konkurrenstryck som utvecklas mellan företagen. Den ac-
ceptans för den rådande rollfördelningen som finns i det rivaliserande 
konkurrensklimatet samt det faktum att företagen växelvis kan dominera 
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över tiden ger trots rivaliteten upphov till stabilitet och en slags harmoni 
mellan aktörerna. Om företagen kan expandera och ständigt återvinna en 
ledande position i en växelverkande process bibehålls klimatet. 

I den produktutveckling som bedrivits i frontlastarbranschen har kon
kurrenterna växelvis lanserat nya lastarserier och fördelarna i konkurren
tens produkter har utnyttjats för den fortsatta utvecklingen. En kontinu
erlig lärprocess där produkterna ständigt förbättrats även om kunderna 
inte direkt ställt krav på detta har därigenom utvecklats. Lärprocesserna 
kan både förklaras av att informationsutbytet och närheten mellan kon
kurrenterna är stor och av konkurrenternas tidigare erfarenheter. 

I liningbranschen har konkurrenterna lärt av varandra genom den in
formation som erhållits hos företagens kunder, genom att patentansök
ningar granskas samt genom de analyser som gjorts av materialet i kon
kurrenternas produkter. När det gäller applikationskunskapen har kund
företagen spelat en mycket viktig roll, men även konkurrenterna har bi
dragit till att denna kunskap utvecklats i företagen. Kampen om och mötet 
hos kunden har stimulerat utvecklingen av denna kunskap. 

När företagens agerande på marknadssidan studeras framgår det att de 
tidigare erfarenheterna av konkurrenternas agerande utgjort en viktig del 
av företagens lärprocesser. De erfarenheter som Trima erhöll av Alös 
lyckade etablering utomlands utgjorde ett av argumenten för att även 
Trima skulle klara att etablera starka positioner internationellt. Trima 
antog vidare att Ålö på samma sätt som de "glömde" den nationella mark
naden under 1970-talet, skulle "glömma" den europeiska marknaden när 
de utvidgade sin verksamhet till utomeuropeiska marknader i större ut
sträckning än tidigare. Därför valde Trima att expandera i Europa. 

Studiens empiri pekar också på att företagens risktagande stimuleras i 
det rivaliserande konkurrensklimatet. Ibland fattas riskfyllda och osäkra 
beslut p g a att konkurrenterna vidtagit liknande åtgärder på samma om
råden snarare än på grund av strategiska överväganden. Därigenom stim
ulerar konkurrensen till ett ökat risktagande. När man på Trellex konstat
erade att Skega utvecklade barkningstrummor beslöt även de att utveckla 
och lansera produkten, trots att det bedömdes som riskfyllt och att det låg 
vid sidan av den ursprungliga verksamheten. 

Avsaknad av dynamik i konkurrensens minuspol 

Av de fyra konkurrensklimaten är det samexisterande klimatet det mest 
stabila eftersom konkurrenterna är verksamma inom avgränsade och väl 
åtskilda områden och accepterar rollfördelningen. Företagens målsätt
ningar konkurrerar inte med varandra som i det rivaliserande konkur
rensklimatet. Konkurrensspelen blir därför passiva vilket kan jämföras 
med Porters (1979) resonemang om att det förutsätts ett beroende mellan 
konkurrenternas marknadssegment för att ett rivaliserande agerande skall 
komma till stånd. Att detta beroende inte finns i det samexisterande kli
matet kan förklara stabiliteten. 
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I det samexisterande klimatet ger konkurrensen upphov till blindhet. 
Blindheten leder till att företagen varken ser hot från potentiella konkur
renter eller utvecklingsmöjligheter på områden där kundernas krav och 
efterfrågan är otydliga. Alimak såg ej fullortsborrning som en konkurre
rande metod och tog ej tillvara de utvecklingspotentialer som fanns för 
stigortshissar och arbetsplattformar. Ålö uppmärksammade inte de krav 
på utveckling som de svenska kunderna ställde i någon större utsträck
ning. Av blindheten följer låg beredskap att bemöta eventuella förän
dringar i branschen. 

Att ett företag dominerar en bransch eller en produkt- eller mark
nadsnisch ger erfarenheter av framgång och styrka relativt konkurren
terna. Den egna positionen upplevs som säker. Ålö hade både ett produkt-
och marknadsmässigt ledarskap innan företaget internationaliserades. De 
såg sig själva som dominerande medan konkurrenterna i deras ögon var 
små och ofarliga. Alimak har genom tiderna sett sig själva som "störst 
och bäst". Företaget dominerar branschen och ser sina nationella konkur
renter som obetydliga. Erfarenheterna av dominans och säkerhet förkla
rar den ovan beskrivna blindheten och avsaknaden av dynamik i det sam
existerande klimatet. 

En annan förklaring är att den distans som följer av asymmetrin och 
passiviteten i konkurrensen minskar informationsspridningen. Att Ålö i 
stor utsträckning överlät marknadsbearbetning på hemmamarknaden till 
Lantmännen ökade distansen till kunderna och konkurrenterna. Detta kan 
förklara att de hårdnande kraven på den svenska marknaden och Trimas 
expansion ej uppmärksammades i lika stor utsträckning som om man 
själva aktivt deltagit i marknadsbearbetningen. 

Bristen på konkurrens kan ha förlamat Alimaks innovativa förmåga. 
Inom produktgruppen stigortshissar utvecklades ett antal modeller mellan 
1957 och 1964 i syfte att möta de krav som kunderna ställde. Därefter 
var produktutvecklingen mycket begränsad fram till mitten av 1980-talet. 
Under 1960-talet utgjorde stigortshissen en mycket stor del av Alimaks 
totala verksamhet, men dess betydelse har minskat och Alimak har förlo
rat marknadsandelar i förhållande till andra brytningsmetoder. Avsakna
den av konkurrens eller uppfattningen om att fullortsborrning inte var att 
betrakta som en konkurrerande metod innebar att en viktig drivkraft till 
vidareutvecklingen av produkten uteblev. 

Samma mönster kan skönjas i utvecklingen av arbetsplattformar. Re
dan 1954 utvecklades den första plattformen. 1963 gjordes ett försök att 
återuppta utvecklingen av denna produkt, vilket ej blev av. Inte förrän 
under 1980-talet har en rejäl satsning gjorts för att utveckla produkt
gruppen. Man kan anta att om en konkurrent påbörjat utvecklingen och 
tillverkningen av arbetsplattformar under 1950-talet så hade Alimak sti
mulerats att gå vidare i sitt utvecklingsarbete. När denna stimulans sakna
des upphörde istället produktutvecklingen. 
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Dynamiken i övergångsklimaten 

Båda övergångsklimaten kan beskrivas som dynamiska eftersom de prä
glas av den omdaning som pågår i branschen. Förändringen i det revolu
tionära klimatet är turbulent medan förändringen i det evolutionära kli
matet sker mer successivt. Att det evolutionära konkurrensklimatet bibe
hålls under en tid kan förklaras av den tidsförskjutning som finns från det 
att det evolutionära konkurrensklimatet inträtt till dess att aktörerna vid
tar åtgärder för att förändra detta. 

I båda konkurrensklimaten är företagens positioner osäkra och aktö
rerna accepterar inte den rådande rollfördelningen. Därför utvecklas ett 
konkurrenstryck mellan företagen som kan relateras till att företagens 
målsättningar står i konflikt med varandra. I det evolutionära klimatet ut
trycks denna konflikt endast indirekt i form av företagens interna mobili
sering. I det revolutionära klimatet agerar däremot företagen i direkt 
konflikt med varandra och vidtar åtgärder som kan vara destruktiva för 
båda företagen. Konflikten i övergångsklimaten kan relateras till företa
gens objektsorientering, dvs att de agerar med målsättning att påverka sin 
relation till konkurrenterna och därmed till den psykologiska närhet som 
finns mellan aktörerna, vilket diskuterades i föregående kapitel. 

I det evolutionära konkurrensklimatet ökar vetskapen om att konkur
renterna är jämbördiga aktörer företagens vaksamhet och mobilisering. 
Man ser ej längre sig själv som över- eller underlägsen utan är medveten 
om att konkurrenterna utgör ett reellt hot. Inom Alö utvecklades en med
vetenhet om det hot som Trima utgjorde. Planer på att aktivt delta i kon
kurrensen med Trima utvecklades som ett svar på de signaler som erhölls 
från marknaden. På Trima resulterade medvetenheten om den egna styr
kan relativt Ålö i planer på att expandera internationellt. Trima och Alö 
var de största aktörerna nationellt och Trima insåg att en fortsatt expan
sion skulle innebära att de antingen måste konkurrera med Alö om Lant
männens kunder eller måste expandera internationellt. Ny personal rekry
terades och den internationella ambitionen för företagets framtida utveck
ling formulerades. Denna typ av agerande kan beskrivas som en intern, 
såväl mental som faktisk, mobilisering inför framtiden. 

I det revolutionära klimatet tvingas företagen till nytänkande och ag
gressivitet. Konkurrenternas konflikterande agerande tvingar företagen 
att vidta åtgärder som kanske annars inte kommit till stånd. Skega tvinga
des t ex att reagera på Trelleborgs företagsköp eftersom detta ledde till 
att Skega förlorade betydelsefulla kunder. De reagerade genom att vidta 
åtgärder av olika slag i syfte att kompensera det minskade kundunderlaget 
samt i syfte att hitta andra samarbetspartners för produktutveckling. Om 
Skega behållit sin stora kund och samarbetspartner, Boliden, hade de ej på 
samma sätt tvingats att söka nya marknadsmöjligheter och nya former för 
produktutveckling. Även Trellex tvingades reagera på köpet och de möj
ligheter som Trelleborgs agerande gav upphov till. Företagen blir även 
aggressiva i sitt agerande, i den bemärkelsen att de ständigt är på vakt och 
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beredda att vidta åtgärder, att reagera. Erfarenheterna av motsättningen 
mellan företagen leder till att företagen förväntar sig ett konflikterande 
agerande från konkurrenternas sida. 

Konkurrensklimatens förändring 

Om konkurrensen analyseras i ett längre tidsperspektiv kan dynamiken i 
konkurrensen även yttra sig i form av rörelser och förändringar som ger 
upphov till klimatväxlingar. Vid en analys av hur konkurrensen växlar 
och antar olika karaktär under olika perioder i branschernas historia, kan 
även konkurrensens betydelse för utvecklingen i de enskilda branscherna 
diskuteras. De genomförda branschstudierna indikerar att de olika kon
kurrensklimaten fyller olika funktion i ett längre tidsperspektiv och att de 
tillsammans stimulerar företagens och branschernas utveckling. Detta 
stöds bl a av Porter (1990) som hävdar att konkurrens mellan närstående 
aktörer stimulerar utvecklingen i internationellt konkurrenskraftiga bran
scher. 

I detta arbete är det emellertid konkurrensens karaktär och dynamik 
som problematiserats och inte konkurrensens betydelse för industriell ut
veckling. Ett sådant syfte hade krävt att även andra faktorer av betydelse 
för företagens och branschernas utveckling analyserats. Den kunskap som 
erhållits om konkurrensens karaktär och dynamik gör det emellertid 
möjligt att föra en hypotetisk diskussion om hur konkurrens mellan när
stående aktörer kan bidra till utvecklingen i en bransch. När klimatväx
lingarnas dynamik diskuteras i det följande kommer därför även hypote
tiska konsekvenser för branschens utveckling att diskuteras. 

Varför och hur förändras konkurrensklimaten? 

Den starka rivaliteten i konkurrensens pluspol är påfrestande och kräver 
stora insatser från de konkurrerande företagen. Företagen måste ständigt 
vara alerta och utvecklas i takt med varandra vilket kan upplevas som ne
gativt och leda till att konkurrenterna strävar efter att komma bort ifrån 
den hårda konkurrensen. Om jämvikten mellan aktörerna bryts upphör 
det rivaliserande konkurrensklimatet. Detta kan t ex ske som en följd av 
externa händelser eller om något företag lyckas utveckla ett försprång på 
något område som konkurrenten ej kan ta igen. 

Ett sätt att undvika konkurrens är att få till stånd en fusion eller att 
köpa upp konkurrenter. I frontlastarbranschen uttrycktes viljan att und
vika konkurrens i Ålös planer att köpa Trima. Företagen i frontlastar
branschen var under 1980-talet verksammag210 på en mättad marknad. 
Företagen kunde trots detta expandera parallellt, vilket förklaras av att de 
svenska företagen erbjöd avancerade lastare och att jordbruken utveckla
des mot en ökad grad av mekanisering. I takt med att företagen expande
rade internationellt blev de marknadspotentialer som fanns, allt svårare 
att utnyttja. Detta ledde till att deras agerande i större utsträckning relate-
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rades till varandra och att rivaliteten mellan företagen hårdnade. En fu
sion mellan företagen skulle ha inneburit att rivaliteten upphört. Därige
nom hade konkurrensklimatet blivit samexisterande med en dominerande 
aktör och ett antal mindre aktörer verksamma inom delvis avgränsade ni
scher. 

En utveckling mot ett samexisterande klimat kan även komma till stånd 
om konkurrenterna genom sitt agerande lyckas skapa en tillräckligt stor 
asymmetri dem emellan. I kuggstångsbranschen övergick företagen från 
ett rivaliserande till ett samexisterande konkurrensklimat. Företagen upp
rätthöll inte den balans och symmetri som för ett antal år präglat 
branschen. Alimak lanserade en ny produkt och kunde därigenom inta en 
dominerande ställning i branschen. 

I de tre branschstudierna har det emellertid visat sig att utvecklingen 
mot konkurrensens minuspol kan förhindras av olika anledningar. Trellex 
utvecklade ett försprång på siktområdet och i takt med att detta segment 
expanderade utvecklades konkurrensklimatet direkt mot det samexiste
rande klimatet. I liningbranschen bibehölls dock balansen mellan företa
gen på produktområdet kvarninfodringar och utvecklingen mot ett sam
existerande konkurrensklimat bröts därför under 1980-talet. Konkur
rensklimatet blev istället revolutionärt. Denna utveckling förklaras av den 
ökade intensiteten i konkurrensen inom produktområdet kvarninford-
ringar. Det revolutionära konkurrensklimatet förstärktes även som en 
följd av Trelleborgs företagsköp. 

Det var främst asymmetrin vad gäller företagens relativa styrka som 
gav upphov till det revolutionära konkurrensklimatet. I det revolutionära 
konkurrensklimatet har den starkare parten mera resurser och bättre 
förutsättningar vilket kan leda till att även detta konkurrensklimat upp
hör. Om den starkaste aktören kan öka sin dominans eller särskilja sig 
från konkurrenterna är en utveckling mot ett samexisterande konkur
rensklimat trolig. Konkurrenterna tvingas då söka egna nischer, vid sidan 
av den aktör som dominerar branschen, vilket innebär att konkurrenskli
matet övergår till att vara samexisterande. En sådan utveckling skulle in
nebära att dynamiken i konkurrensen minskar. 

Befinner sig företagen i konkurrensens minuspol kan en förändring 
komma till stånd om någon konkurrent oförmärkt utvecklar sin verksam
het. Blindheten som utvecklas i det samexisterande klimatet kan innebära 
att successiva förändringar mot symmetri mellan konkurrenterna ej upp
märksammas. Under 1970-talet koncentrerades t ex frontlastarbranschen 
bl a som en följd av Trima/Bergsjöverkens val att expandera genom sam
manslagningar och uppköp. Konsekvenserna av detta successiva händelse
förlopp uppmärksammades inte förrän symmetri utvecklats mellan aktör
erna. 

När konkurrenterna är medvetna om att de befinner sig i det evolutio
nära klimatet, vidtar de åtgärder i syfte att antingen aktivt konkurrera 
eller att åter distansera sig ifrån konkurrenterna. Dynamiken som följde 
av den ökade symmetrin mellan frontlastarföretagen under 1970-talet 
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ledde till att konkurrensklimatet övergick från att vara evolutionärt till att 
bli rivaliserande. Alö blev medveten om det hot som Trima utgjorde och 
Trima om sina möjligheter att fortsätta sin expansion varför en aktiv 
konkurrens utvecklades mellan dem. 

Styrkepositionerna mellan företagen förändras under det att företagen 
befinner sig i det evolutionära konkurrensklimatet. Alö hade en domine
rande ställning under branschens första och andra period men detta för
ändrades och symmetrin i branschen blev större under tredje perioden. 
Till följd av den tidsfördröjning som tidigare omtalats kunde Trima om 
än i begränsad omfattning överta ledarskapet på vissa områden innan Alö 
reagerade. Medvetenheten om den ökande symmetrin mellan företagen 
erhölls ej under det att symmetrin utvecklades. Först när "pendeln var på 
väg att svänga åt det andra hållet" vidtogs motåtgärder och konkurrens
klimatet övergick till att bli rivaliserande. 

Konkurrensklimatens olika funktioner över tiden 

Att klimaten utvecklas från att vara stabila till att bli föränderliga för att 
sedan åter bli stabila stimulerar utvecklingen i branschen på sikt. Både 
stabilitet och förändring är nödvändig för den långsiktiga utvecklingen 
eftersom de olika tillstånden fyller olika funktioner. 

Stabiliteten och harmonin i konkurrensens pluspol stimulerar vidareut
vecklingen inom befintliga verksamhetsområden. Harmonin i det rivalise
rande konkurrensklimatet bidrar till utvecklingen i företagen och bran
schen så länge den är temporär till sin karaktär. Blir harmonin bestående 
genom en fusion mellan företagen eller genom kartellbildningar av olika 
slag upphör det rivaliserande konkurrensklimatet och kollegialiteten blir 
därför negativ för utvecklingen i branschen. Den fruktbara kombinatio
nen med en kollegial mentalitet, som möjliggör ett ömsesidigt lärande, 
och hotet om konflikt och disharmoni försvinner om kollegialiteten mel
lan företagen blir permanent. 

Om konkurrensklimatet övergår till att vara revolutionärt stimuleras 
utvecklingen och innovativiteten inom nya produkt- och marknadsområ
den. För att inte konkurrensens destruktiva karaktär skall leda till att fö
retagen "konkurrerar ihjäl varandra" är en utveckling mot konkurrensens 
plus- eller minuspol nödvändig. I konkurrensens minuspol ger stabiliteten 
och bristen på en aktiv konkurrens företagen möjlighet att utveckla de 
produkt- och marknadsområden som identifierats när konkurrensen var 
revolutionär. Företagen kan genom ett målorienterat agerande utveckla 
dessa verksamhetsområden. 

Att konkurrensklimatet övergår till att vara samexisterande kan alltså 
bidra till utvecklingen i branschen men om klimatet blir bestående förla
mas företagens och branschens fortsatta utveckling. Klimatet ger inga 
incitament för fortsatt utveckling och förändring. Acceptansen för den 
rådande rollfördelningen innebär att företagen blir passiva. Förändringar 
kan emellertid ändå komma till stånd. Blindheten som kännetecknar detta 
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klimat gör det möjligt för mindre konkurrenter att oförmärkt växa vilket 
ökar symmetrin i branschen. Genom att konkurrensen övergår till det 
evolutionära klimatet mobiliserar företagen sina resurser och sin bered
skap för att aktivt konkurrera. Därigenom stimuleras den fortsatta ut
vecklingen i företagen och branschen som helhet. 

Samtidiga dynamiska processer 

Den dynamik som utvecklas i och mellan de olika konkurrensklimaten 
yttrar sig på olika sätt och de faktorer som förklarar dynamiken skiljer 
sig åt. Konkurrensklimatens dynamik kan dock beskrivas som två delvis 
olika men samtidiga krafter eller rörelser. Dels ger konkurrensen upphov 
till lärprocesser av olika slag, dels utvecklas ett konkurrenstryck som 
tvingar företagen att ständigt vidta nya åtgärder eller konkurrensdrag. I 
förlängningen stimulerar detta företagens innovativa agerande. De två 
processerna eller krafterna som kommer till uttryck i konkurrensen kan 
förklaras av graden av stabilitet, harmoni och beroende i konkurrenternas 
relationer samt av deras relativa positioner. I det följande skall detta dis
kuteras. 

Lärande genom konkurrens 

Dynamiken i de olika konkurrensklimaten kan delvis förstås utifrån kun
skapen om hur lärande stimuleras. När Mintzberg (1989) diskuterar 
strategiutveckling i företag beskriver han den som en kontinuerlig inlär
ningsprocess. När organisationer och individer i en organisation interage-
rar med sin miljö, uppstår lärprocesser i organisationerna. Individernas 
medvetenhet om och förståelse för vad som händer i miljön ökar genom 
att de observerar och erhåller erfarenheter av sitt eget och andras ageran
de. Dessa erfarenheter byggs sedan in i företagens strategiska agerande. 

March & Olsen (1976) beskriver organisatorisk inlärning som ett cyk
liskt förlopp. Samma tankegångar återfinns i stora delar av litteraturen 
om organisatorisk inlärning.2 March & Olsen utgår ifrån att individens 
värderingar utgör grunden för deras agerande. De enskilda individernas 
agerande bygger i sin tur upp det organisatoriska agerandet. Detta age
rande leder till svarsåtgärder från aktörer i miljön och svarsåtgärderna 
påverkar i sin tur individens värderingar. Den externa miljön, i detta fall 
konkurrensklimatet, är alltså viktig för lärprocessen. Det är i relation till 
denna som erfarenheter av agerandet erhålls. 

När lärprocesser diskuteras är föränderligheten och möjligheten att 
tillskriva miljön en mening avgörande för vilka lärprocesser som utveck
las. Hedberg (1981) särskiljer stabila och föränderliga miljöer och menar 
att lärprocessen i stabila miljöer är kumulativ. Kunskap läggs till kunskap 
likt bitar i ett pussel. Många och snabba förändringar gör det omöjligt att 
prova nya problemlösningar och att utveckla den kreativitet som krävs 
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för att få till stånd utveckling. För att det skall vara möjligt att skapa en 
bild av miljön och agera relativt den krävs ett visst mått av stabilitet. 

Den dynamik som finns i det rivaliserande konkurrensklimatet, kon
kurrensens pluspol, kommer till uttryck i de kumulativa, ömsesidiga lär
processer som utvecklas genom interaktionen mellan konkurrenterna. Det 
rivaliserande klimatet har beskrivits som relativt stabilt och harmoniskt 
utan att för den skull vara förlamande. Den acceptans som utvecklats för 
spelreglerna och den rådande rollfördelningen mellan konkurrenterna 
gör konkurrensklimatet relativt stabilt och förutsägbart. Därigenom kan 
ömsesidiga kumulativa lärprocesser utvecklas, trots konkurrenternas i 
grunden rivaliserande positioner. Den omfattande interaktionen och när
heten mellan konkurrenterna gör det lätt att tolka konkurrensen och att 
utveckla en förståelse för effekterna av det egna och konkurrenternas 
agerande. 

Stabiliteten och harmonin i konkurrensklimatet gör det möjligt att ut
veckla en förståelse för konkurrenssituationen. Newell & Simon (1972) 
menar att tidigare stimuli och erfarenheter lagras över tiden och inklude
ras i de tolkningar som utvecklas hos individen och i organisationen.3 

Stabiliteten i det rivaliserande konkurrensklimatet innebär alltså att tidi
gare erfarenheter av interaktionen med konkurrenterna förstärker bilden 
av konkurrenssituationen och bidrar till lärandet. Nyanserade och kom
plexa kunskapsstrukturer utvecklas hos individerna i organisationen. 
Därigenom kan de stimuli som konkurrenternas agerande ger upphov till 
besvaras med multidrag (jfr även Feigenbaum 1970). 

Det ovan beskrivna kumulativa lärandet återfinns inte i de övriga kon
kurrensklimaten. Det samexisterande klimatet präglas av stabilitet och 
harmoni på samma sätt som det rivaliserande. Trots detta kan de lärpro
cesser som uppkommer i interaktionen mellan konkurrenterna snarast be
skrivas som envägslärande (jfr Hedberg 1981). Individer lär sig ett bete
ende utan att nödvändigtvis vara medvetna om orsak och verkan. Företa
gen anpassar sig till varandra eller agerar inom sitt område utan att vara 
medvetna om orsakerna bakom och konsekvenserna av konkurrenternas 
agerande. 

För att kumulativa lärprocesser skall utvecklas krävs harmoni och 
stabilitet men denna får ej vara alltför stor. Hedberg (1981) menar att si
tuationer som är "för" stabila, producerar lite information och därmed få 
möjligheter till inlärning. Detta kan jämföras med situationen i det sam
existerande konkurrensklimatet där de kommunikativa processerna mel
lan konkurrenterna är näst intill obefintliga och distansen dem emellan är 
stor. En blindhet för konkurrenternas agerande utvecklas därför i det 
samexisterande konkurrensklimatet. Konkurrenterna har ej utvecklat nå
gon uppfattning om möjliga orsak- och verkan samband i konkurrenter
nas agerande relativt varandra. Därför agerar konkurrenterna i stor ut
sträckning oberoende av varandra och företagens agerande ger ej upphov 
till motåtgärder från konkurrenterna. 
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Ett imitativt agerande kan emellertid utvecklas i detta klimat. Genom 
att studera konkurrenterna och komma fram till slutsatsen att deras age
rande är framgångsrikt kan företagen imitera varandra i förväntan om att 
erhålla samma resultat. Denna typ av agerande har av Hedberg (1981) 
kopplats till stabila miljöer där beroendet mellan aktörerna är av ringa 
omfattning, vilket är fallet i det samexisterande klimatet. 

Dynamiken i de revolutionära och evolutionära klimaten, konkur
rensens övergångsklimat, kan förklaras av att de rådande föreställningar
na om konkurrensen förändras och att den nya situationen inte accepteras. 
Dynamiken uttrycks i de ackommodativa lärprocesser som utvecklas i 
konkurrensklimaten. Argyris (1976) särskiljer "single-loop" och "double-
loop" inlärning. Björkegren (1989) kopplar två typer av lärande till de 
två inlärningslooparna. Det ena är assimilering vilket innebär "införli
vande av gjorda erfarenheter i existerande strukturer" (Björkegren 1989 
s. 45). Denna typ av lärande kopplas till den enkla inlärningsloopen och 
leder till att de rådande tolkningarna bekräftas och förstärks. Den andra 
typen av lärande, ackommodation, innebär "nykonstruktion eller förän
dring av existerande kunskapsstrukturer" (Björkgren 1989 s. 45). Detta 
lärande bygger på att luckor och motsägelser i den rådande tolkningsra
men observeras. Det kan upplevas hotande och individerna kan till en 
början sträva efter att dölja dessa luckor. Om motsägelserna blir tillräck
ligt starka kan emellertid tolkningarna förändras och en dubbel inlärn-
ingsloop komma till stånd. Genom att tolkningarna förändras kommer 
även agerandet att förändras. 

I de två övergångsklimaten kan inlärningen främst beskrivas som ac
kommodation eller inlärning genom dubbla loopar vilket förklaras av att 
aktörernas tidigare uppfattningar om situationen i branschen ej längre 
överensstämmer med den information som följer av konkurrenternas age
rande. Aktörerna i det revolutionära konkurrensklimatet befann sig innan 
förändringen i ett rivaliserande konkurrensklimat där den relativa styr
kan mellan företagen var symmetrisk. Det evolutionära konkurrensklima
tet var tidigare samexisterande. När klimaten blev evolutionärt respektive 
revolutionärt överensstämde inte aktörernas tidigare uppfattningar om 
konkurrensen med den information och de erfarenheter som erhölls. 
Detta gav upphov till att tolkningsramarna och uppfattningarna om kon
kurrensen förändrades. 

Relationerna mellan konkurrenterna präglas även av konflikt. Asym
metrin mellan konkurrenterna i det revolutionära konkurrensklimatet och 
den indirekta konkurrensen i det evolutionära klimatet ger dessutom upp
hov till osäkerhet. De kommunikativa processerna försvåras till följd av 
att företagen inte alls eller endast på vissa områden interagerar funktio
nellt/tekniskt med varandra. Den skillnad som finns mellan de två klima
ten och som innebär att dynamiken i det revolutionära konkurrensklima
tet är mer påtaglig än i det evolutionära klimatet, kan kopplas till det sätt 
på vilket information erhålls om konkurrenterna. I det revolutionära kon
kurrensklimatet erhålls informationen direkt genom interaktionen mellan 
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konkurrenterna. I det evolutionära konkurrensklimatet erhålls däremot 
informationen indirekt. 

Förändringarna i det revolutionära konkurrensklimatet går snabbare. 
När konkurrenten vidtar åtgärder som ej stämmer överens med företa
gens förväntningar tolkas dessa som konflikterande och reaktiva åtgärder 
vidtas relativt snabbt. Delvis exogena händelser, eller vad som tidigare 
beskrivits som konkurrens på flera nivåer, förstärker divergensen i kli
matet vilket ökar dynamiken. I det evolutionära konkurrensklimatet är 
det lättare att dölja den information eller de marknadssignaler som mot
säger de rådande föreställningarna om konkurrensen. Detta kan förklaras 
av att marknads signalerna inte får direkta konsekvenser för företagen. 
Det tar därför längre tid innan motsägelserna blir tillräckligt starka och 
leder till en, i Björkegrens (1989) termer, dubbel inlärningsloop. 

Konkurrenstryck 

Dynamiken i konkurrensen kan inte enbart förstås utifrån de lärprocesser 
som utvecklas i interaktionen mellan konkurrenterna. Det sades tidigare 
att den dynamik som utvecklas i konkurrensklimaten utgörs av två delvis 
olika men samtidiga krafter eller rörelser. Dessa två krafter förutsätter 
varandra. Ovan har den ena, lärprocesserna, behandlats. För att lärpro
cesserna skall komma till stånd förutsätts emellertid den andra kraften, 
det konkurrenstryck som konkurrenterna utövar på varandra. För att inte 
komma i underläge, men med förhoppning att utveckla en dominerande 
ställning, tvingas företagen i konkurrrensens pluspol att delta i de ömsesi
diga lärprocesser som pågår. I konkurrensens övergångsklimat tvingas 
företagen till nytänkande genom ackommodativa lärprocesser för att om 
möjligt inta/återinta en dominerande ställning. 

Beroendet mellan företagen i det rivaliserande konkurrensklimatet och 
konkurrenternas jämbördiga positioner innebär att företagen hela tiden 
måste mäta sig med varandra. Detta ger upphov till en situation med stark 
rivalitet där drag och motdrag är frekventa, vilket pressar företagen till 
ett kreativt och innovativt agerande och till ett ökat risktagande. Den 
målorientering som präglar det rivaliserande konkurrensklimatet innebär 
emellertid att agerandet motiveras utifrån andra faktorer än konkurren
ternas agerande samtidigt som företagens mål relateras till varandra. 
Detta stimulerar risktagandet. Företagen utvecklar nya lösningar och 
idéer utifrån kunskap om kundbehov, material eller tillverkningsproces
ser etc. Att även konkurrenterna utvecklar likartade lösningar stimulerar 
företagens fortsatta utveckling och risktagande vilket leder till att även 
riskfyllda projekt genomförs. 

Att företagen i det samexisterande konkurrensklimatet är måloriente-
rade i sitt agerande ger däremot inte upphov till ett ökat risktagande ef
tersom målen ej relateras till konkurrenterna. Att konkurrenternas mål
sättningar inte konfronteras kan förklaras av att beroendet mellan företa
gen är begränsat. Stabilitet, harmoni, beroende och jämbördiga positioner 
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är alltså viktiga särdrag som måste finnas samtidigt för att kumulativa 
lärprocesser och ett ökat risktagande skall komma till stånd i en bransch. 
Är däremot stabiliteten och harmonin för stor, samtidigt som företagens 
positioner är åtskilda och det är möjligt för företagen att agera oberoende 
av varandra finns inget konkurrenstryck utan en slags blindhet i konkur
rensen. Därför utvecklas inga dynamiska lärprocesser i interaktionen 
mellan konkurrenterna. 

De två övergångsklimaten utkristalliseras som en följd av att stabilite
ten i konkurrensens plus- och minuspoler upphör. Även denna konkur
rens är dynamisk till följd av att konkurrenternas agerande är beroende 
av varandra. Att förutsättningarna för företagens agerande förändras in
nebär vidare att konkurrenternas positioner relativt varandra är osäkra. 
Osäkerheten och beroendet ger upphov till det konkurrenstryck som pres
sar företagen att mobilisera sig inför framtida konkurrens. Företagen i 
det revolutionära konkurrensklimatet har konflikterande uppfattningar 
om de rådande förhållandena och relationerna mellan konkurrenterna är 
affekterade. Därför vidtas konkurrensdrag i syfte att förändra situationen 
och att förbättra den egna positionen I det evolutionära konkurrensklima
tet däremot leder den bristande acceptansen för de rådande förhållandena 
till intern mobilisering och till att företagen förhåller sig avvaktande till 
varandra. 

En samtidig strävan efter att erhålla/bibehålla en dominerande position 
och att erhålla/bibehålla de jämbördiga positionerna kan iakttas i de två 
övergångsklimaten. I det revolutionära konkurrensklimatet strävar det 
ena företaget efter en utveckling tillbaka mot konkurrensens pluspol 
medan det andra företaget strävar efter att erhålla dominans. På samma 
sätt strävar det ena företaget i det evolutionära konkurrensklimatet efter 
att återinta sin dominerande ställning medan det andra företaget strävar 
efter en utveckling mot konkurrensens pluspol. Det konkurrenstryck som 
följer av företagens strävan efter att undvika konkurrens utan att förlora 
sin position i branschen kan jämföras med aktörernas strävan efter kon
troll i nätverk (jfr Håkansson, 1992). De ovan beskrivna processerna i 
övergångsklimaten syftar till att uppnå stabilitet i konkurrensen genom 
ökad kontroll av de etablerade relationerna mellan konkurrenterna. 
Denna stabilitet och kontroll är emellertid både möjlig att nå genom do
minans och genom att ett jämbördigt förhållande etableras mellan kon
kurrenterna. 

Konkurrensklimatens dynamik - en sammanfattning 

Den förståelse som erhållits om dynamiken inom konkurrensklimaten 
sammanfattas i figuren nedan. Konkurrensklimatens karaktär ger olika 
förutsättningar för att dynamiska processer skall utvecklas inom och 
mellan klimaten. Det är framför allt fyra förutsättningar för dynamik 
som kan lyftas fram och relateras till konkurrensklimatens karaktär. 
Stabilitet och harmoni krävs för att kumulativa lärprocesser skall komma 
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till stånd. Om stabiliteten och harmonin är för stora förlamas de dyna
miska processerna. Präglas däremot konkurrensklimaten av konflikt och 
förändring tvingas företagen till nytänkande och omorientering. För att 
lärandet, nytänkandet och omorienteringen skall komma till stånd krävs 
emellertid även ett konkurrenstryck i branschen. Ett konkurrenstryck ut
vecklas om företagen är beroende av varandra samt om positionerna är 
jämbördiga eller osäkra. 
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Dynamiska 
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Figur 10.3 Dynamik i de fyra konkurrensklimaten 

Två parallella krafter eller rörelser har identifierats inom konkurrenskli
maten, lärande och konkurrenstryck. I konkurrensens pluspol utvecklas 
kumulativa lärprocesser och genom konkurrenternas kamp om herraväl
det i branschen utvecklas ett konkurrenstryck som stimulerar risktagandet 
och lärandet. Detta stimulerar vidareutvecklingen i branschen. I de två 
övergångsklimaten utvecklas ackommodativa lärprocesser och den ene 
konkurrentens strävan efter dominans parat med den andre konkurrentens 
strävan efter att bibehålla/utveckla en jämbördig position ger upphov till 
ett konkurrenstryck som leder till en mobilisering i företagen. I det sam
existerande klimatet däremot är lärandet som följer av konkurrensen be
gränsat och konkurrenstrycket lågt. 
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Dynamiken i konkurrensen kommer även till uttryck i de förändrings
processer genom vilka klimaten avlöser varandra. Dynamik i de enskilda 
konkurrensklimaten bidrar till att konkurrensklimaten förändras. Strävan 
efter att undvika konkurrens stimulerar en förändring mot konkurrensens 
minuspol, antingen direkt eller via det revolutionära konkurrensklimatet. 
Den blindhet som utvecklas i minuspolen gör emellertid även en utveck
ling mot konkurrensens pluspol via det evolutionära konkurrensklimatet 
möjlig. På lång sikt kan de olika konkurrensklimaten antas fylla olika 
funktioner och bidra till företagens och branschens utveckling. Därige
nom kan även konkurrensens minuspol vara positiv för utvecklingen i 
branschen. 
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Noter kapitel 10 
1 Att antalet branscher som studerats är få innebär att generellt giltiga förändringsmönster ej kan 
fastställas. 
2 Jfr Weick (1979), Hedberg (1981), Björkegren (1989) och Söderholm (1991) 
3 Jfr Argyris & Schön (1978) 
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Konkurrensklimat och dynamik - studiens 
resultat och fortsatt forskning 

I detta kapitel skall studiens resultat sammanfattas och diskuteras. Kapitlet 
inleds med att studiens resultat relateras till forskningsproblemet och 
syftet med studien. Den förståelse för konkurrensklimatens karaktär som 
erhållits sammanfattas i kapitlets andra del. Utifrån konkurrensklimatens 
karaktär kan den dynamik som konkurrensen genererar förstås, vilket 
behandlas i kapitlets tredje del. Kapitlet avslutas med att studiens prak
tiska implikationer och behovet av fortsatt forskning diskuteras. 

Studiens resultat relativt forskningsproblem och syfte 

Genom att i denna studie analysera konkurrensprocessen (jfr figur 1.1) i 
tre branscher har en delvis ny syn på konkurrens erhållits. Studien har 
därmed gett en ökad förståelse för konkurrensens karaktär och dynamik i 
de branscher som studerats. Branscherna är lika i tre avseenden. Det finns 
en geografisk närhet mellan aktörerna eftersom deras strategiska bas 
finns i Sverige, företagens internationaliseringsgrad är hög och bran
scherna har koncentrerats och är idag oligopolbranscher. Trots detta 
skiljer sig konkurrensen i de tre branscherna åt. 

I kapitel två behandlades det sätt på vilket man inom ekonomisk teori 
relaterar strukturella branschkaraktäristika till agerandet i branscher och 
strategiska grupper. Graden av symmetri mellan konkurrenter relaterades 
till graden av aktivitet i konkurrensen och fyra typer av konkurrens 
kunde därigenom särskiljas: asymmetrisk/aktiv, asymmetrisk/passiv, sym
metrisk/aktiv och symmetrisk/passiv konkurrens. I kapitel fyra, fem och 
sex illustrerades konkurrensprocessen, dvs upplevelsen av konkurrens, de 
enskilda företagens agerande och interaktionen mellan konkurrenter i tre 
branscher. Utifrån de teoretiska diskussionerna i kapitel två analyserades 
de tre branscherna med avseende på de dimensioner av symmetri och ak
tivitet som empiriskt framstått som de mest betydelsefulla. Därigenom 
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var det möjligt att särskilja olika typer av konkurrens under olika perio
der i branschernas historia. 

Genom en jämförande analys av konkurrensprocessen i de fyra ty
perna av konkurrens kunde konkurrensens karaktär beskrivas. Begreppet 
konkurrensklimat introducerades för att ge en sammantagen beskrivning 
av konkurrensens karaktär. Fyra konkurrensklimat vilka benämndes det 
rivaliserande, det revolutionära, det samexisterande, samt det evolutio
nära konkurrensklimatet beskrevs utifrån funktionellt och psykologiskt 
avstånd mellan aktörerna, möjlighet att överblicka konkurrensen, samt 
utifrån acceptansen av rådande konkurrensförhållandena. En sammanfat
tad beskrivning av klimatens karaktär ges i nedan. Genom att sedan utgå 
från konkurrensklimatens karaktär, varaktighet och förändringsriktning 
erhölls en ökad förståelse för dynamiken i klimaten. Lärprocesser av 
olika slag och ett konkurrenstryck utvecklades i tre av konkurrensklima
ten vilket gjorde dessa klimat dynamiska. Det fjärde klimatet var däremot 
förlamande till sin karaktär. Förutom den dynamik som finns inom kli
maten utvecklas även en dynamik i branschen till följd av övergången 
från ett klimat till ett annat. Senare i detta kapitel kommer den förståelse 
som erhållits för konkurrensens dynamik att sammanfattas. 

De två delsyftena har utifrån det ovan sagda uppfyllts i denna studie 
och därmed det övergripande syftet; att analysera konkurrensprocessen i 
branscher där aktörerna har en stor geografisk närhet till varandra för att 
därigenom öka förståelsen för konkurrens karaktär och dynamik. Studien 
har besvarat en del frågor, belyst andra, men även gett upphov till nya 
frågeställningar inom ramen för problemområdet. I det följande skall de 
resultat som erhållits sammanfattas. Därefter skall några praktiska impli
kationer av studien diskuteras. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 
nya frågeställningar som studien gett upphov till och som accentuerar be
hovet av fortsatt forskning. 

Fyra konkurrensklimat beskriver konkurrensens karaktär 

De fyra konkurrensklimaten kan utifrån sin karaktär beskrivas som två 
motpoler respektive två övergångsklimat. Det rivaliserande klimatet som 
benämnts för konkurrensens pluspol, är ett dynamiskt konkurrensklimat 
som stimulerar till vidareutveckling. Det samexisterande konkurrenskli
matet har beskrivits som konkurrensens minuspol eftersom det är förla
mande till sin karaktär. De båda övergångsklimaten, de evolutionära och 
revolutionära klimaten, är dynamiska men skiljer sig ifrån konkurrensens 
pluspol. De är mer temporära till sin karaktär och stimulerar omvand
lingen och nytänkandet i branschen. I figuren nedan sammanfattas kon
kurrensklimatens karaktärsdrag. 
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och osäkerhet försvårar överblicken. 
ACCEPT AN S 
Rollfördelningen accepteras. Spel
regler förändras och existerande 
normer följs ej. Agerandet är 
objektsorienterat. 

SAMEXISTERANDE KLIMAT 

AVSTÅND 
- Funktionell distans. 
- Storebrorsmentalitet eller neutrala 
tillåtande attityder. 
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Bristande medvetenhet och informa
tion minskar överblicken. 
ACCEPT AN S 
Rollfördelningen och spelreglerna är 
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AVSTÅND 
- Funktionell närhet. 
- Psykologisk närhet. Kollegial men
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ÖVERBLICKBARHET 
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municeras och överblickbarheten är 
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- Begränsad funktionell närhet. 
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samhet. 
ÖVERBLICKBARHET 
Medvetandegörande och indirekt 
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Otydliga spelregler. Agerandet är 
objektsorienterat. 

Figur 11.1 Fyra konkurrensklimat 

Samexistens och rivalitet - två motpoler 

De rivaliserande och samexisterande konkurrensklimaten har en del ge
mensamma drag, men kan ändock beskrivas som varandras motpoler. I 
båda klimaten accepteras rollfördelningen och spelreglerna. Relationerna 
präglas av harmoni. Detta kan relateras till den målorientering som 
kommer till uttryck i företagens agerande. I det samexisterande klimatet 
är emellertid inte företagens målsättningar och därmed inte heller mål
uppfyllelsen relaterade till konkurrenterna som i det rivaliserande klima
tet. En annan skillnad är att överblickbarhet eftersträvas och erhålls i det 
rivaliserande men inte i det samexisterande klimatet. Även det funktio
nella och det sociala avståndet skiljer sig åt mellan klimaten. Vid en jäm
förelse av alla klimat är den direkta interaktionen och närheten mellan 
konkurrenterna störst i det rivaliserande klimatet medan distansen och 
frånvaron av en direkt interaktion är störst i det samexisterande klimatet. 
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Att det symmetriskt aktiva klimatet är rivaliserande kan förklaras av 
att företagens måluppfyllelse är beroende av konkurrenternas agerande. 
Genom den funktionella och sociala interaktionen mellan konkurrenterna 
utvecklas kopplingar mellan företagen vilket förstärker beroendet. Före
tagen kan emellertid behålla sina positioner och vidareutvecklas samtidigt. 
En slags kollegial mentalitet och harmoni utvecklas därför dem emellan. 
Att klimatet är rivaliserande innebär vidare att konkurrensen är aktiv och 
att företagen hela tiden mäter sin styrka med varandra. En ständig kamp 
om vem som är "herre på täppan" pågår. 

I det samexisterande klimatet vänder sig konkurrenterna bort ifrån va
randra och kan därför samexistera i harmoni. Att företagen inte interage-
rar med varandra och inte heller aktivt söker information om varandra 
innebär att kopplingarna mellan aktörerna är få. En store- och lillebrors
mentalitet utvecklas i detta klimat. Eftersom interaktionen är indirekt är 
det inte nödvändigt att på samma sätt som i det rivaliserande klimatet tala 
om de spelregler som finns och ständigt kontrollera att de följs. 

Revolution och evolution - två övergångsklimat 

De gemensamma karaktäristika som ovan lyftes fram för de rivaliserande 
och samexisterade konkurrensklimaten återfinns inte i de evolutionära 
och revolutionära klimaten. Däremot återfinns ett objektsorienterat age
rande, psykologisk närhet och bristande acceptans för den rådande roll
fördelningen i båda klimaten. Den främsta skillnaden mellan klimaten är 
att en direkt konkurrens präglar det revolutionära klimatet medan kon
kurrensen i det evolutionära klimatet är indirekt. 

Att konkurrensen är indirekt i det evolutionära konkurrensklimatet 
kan relateras till att det är den strukturella symmetrin och ej agerandet 
som ger upphov till närhet i klimatet. Att företagen är symmetriska vad 
gäller relativ styrka och val av produkt- och marknadsinriktning är inte 
tillräckligt för att en direkt funktionell interaktion skall utvecklas. Det 
krävs även att den faktiska symmetrin överensstämmer med den upplevda 
symmetrin. I det evolutionära klimatet pågår därför en indirekt funktio
nell interaktion. Den information som erhålls utgörs främst av mark
nadssignaler som är indirekta till sin karaktär. Aktörerna tar dessutom ej 
till sig den information som erhålls eftersom den bryter emot de före
ställningar som finns i företagen om konkurrensen. Aktörerna blir emel
lertid successivt medvetna om att konkurrenssituationen förändrats. In
terna processer kommer därefter till stånd i syfte att förändra den situa
tion som inte accepteras. Företagen befinner sig i detta konkurrensklimat 
under den tid som medvetandegörandeprocesserna och de interna mobili
seringsprocesserna pågår. 

Det som skiljer det revolutionära konkurrensklimatet från det evolu
tionära är konkurrensens direkta karaktär. Den funktionella interaktionen 
och närheten är till följd av asymmetrin begränsad medan däremot den 
psykologiska närheten och aktiviteten i konkurrensen är stor. Asymmetri 
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och konkurrens på flera områden ger upphov till komplexitet och osäker
het. Den information som erhålls är dessutom svår att tolka. Konkurren
ternas agerande tolkas därför som om syftet är att skada vilket leder till 
emotionella spänningar mellan företagen och en stor psykologisk närhet. 
Konkurrenterna är medvetna om att motdrag kommer att vidtas, men på 
vilka områden och hur är svårt att förutse. Detta minskar överblickbarhe-
ten och ökar misstänksamheten mellan konkurrenterna. Att aktörerna ej 
accepterar den rådande rollfördelningen och känner sig hotade av kon
kurrenterna leder till att spelreglerna bryts, vilket ses som olyckligt men 
nödvändigt för att försvara den egna positionen. 

Direkta relationer mellan konkurrenter 

I den analys som genomförts i detta arbete har det poängterats att ett in
teraktivt perspektiv är nödvändigt för studien. För att beskriva de kon
kurrensklimat som utvecklas i en bransch måste hänsyn tas till att indivi
der och organisationer agerar i relation till varandra och att de agerar i 
ett historiskt sammanhang. Det angreppssätt som valts överenstämmer i 
stor utsträckning med det nätverksteoretiska angreppssättet som även i 
viss mån uppmärksammat relationer mellan konkurrenter. Det är emel
lertid främst indirekta relationer mellan konkurrenter som behandlats. 
Denna studie talar för att konkurrenter även interagerar direkt med va
randra (jfr Easton 1987, Easton & Arajou 1992). 

Konkurrenter försöker att undvika interaktionen, dvs ytterst strävar 
företagen efter att undvika konkurrens. De väljer inte, som t ex köpare 
och säljare, att interagera med varandra utan tvingas till detta eftersom 
deras positioner står i relation till varandra. Om en förståelse skall erhål
las för de direkta relationerna mellan konkurrenter måste utgångspunkten 
tas i konkurrenternas i grunden motstridiga positioner. Trots att konkur
renter ej har ett ömsesidigt intresse av att delta i interaktionen kan emel
lertid en slags harmoni och samförstånd finnas mellan dem. Den är dock 
av en annan karaktär än den harmoni som återfinns i relationer mellan 
vertikala aktörer, t ex köpare och säljare, i ett nätverk. Att konkurren
terna i det rivaliserande konkurrensklimatet i grunden står i ett motsats
förhållande till varandra, trots att klimatet kan sägas vara harmoniskt, 
pressar företagen till ett ökat risktagande vilket utgör ett exempel på 
detta. 

Samarbete och samverkan mellan konkurrenter är exempel på relatio
ner som i mycket liten utsträckning återfinns i de studerade branscherna. 
Denna typ av interaktion förekommer emellertid i andra branscher. De 
teorier som beskriver samarbete och samverkansrelationer mellan kon
kurrenter utgår ifrån aktörernas ömsesidiga vilja att delta i interaktionen. 
Två konkurrenter kan genom att samarbeta bättre konkurrera med en 
tredje konkurrent (jfr Leontiades 1989). Bland annat därför utvecklas 
även nätverk mellan konkurrenter där aktörernas intresse av att delta i 
interaktionen är ömsesidigt. Även i dessa relationer torde emellertid kon
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kurrenternas i grunden motstridiga positioner påverka relationerna mel
lan dem. 

Den interaktion och de relationer som studerats i detta arbete kan var
ken ses som ett resultat av aktörernas ömsesidiga intresse och fördelar av 
att delta i interaktionen, eller som enbart indirekt via interaktionen med 
andra aktörer i ett nätverk. Konkurrenterna interagerar direkt med va
randra och direkta relationer utvecklas mellan dem. I de rivaliserande 
och revolutionära konkurrensklimaten möter konkurrenterna varandra 
hos samma kunder och interagerar direkt med varandra i syfte att bättre 
än konkurrenterna tillvarata kundens behov. Att nya produkter utvecklas 
i syfte att erhålla ett försprång relativt konkurrenterna snarare än för att 
tillfredsställa kundbehov tyder på att relationerna ej endast kan beskrivas 
som indirekta. 

I relationer mellan konkurrenter kan emellertid en annan form av in
direkt interaktion identifieras. I de båda passiva konkurrensklimaten, det 
samexisterande och framförallt det evolutionära konkurrensklimatet kan 
interaktionen beskrivas som indirekt. Genom marknadssignalerna tydlig
görs konkurrenternas relativa positioner och hotet om en potentiellt aktiv 
konkurrens mellan konkurrenterna. I det samexisterande konkurrenskli
matet är den funktionella närheten liten varför dylika marknadssignaler 
är ovanliga och den indirekta interaktionen utgörs därför främst av aktö
rernas medvetenhet om att deras positioner potentiellt kan relateras till 
varandra. 

Konkurrensens dynamik 

Konkurrensens dynamik kommer både till uttryck i de krafter och den 
rörelse som alstras inom de olika konkurrensklimaten och i förändringen 
av klimaten över tiden, vilket skall diskuteras i det följande. Närheten 
mellan konkurrenter har vidare framstått som betydelsefullt för dynami
ken i en bransch. Avsnittet avslutas därför med att närheten, som är 
mångdimensionellt, diskuteras. 

Dynamiken i de fyra konkurrensklimaten 

Traditionellt antas dynamiken i oligopol som mindre än vid perfekt kon
kurrens, vilken beskrivs som ett ideal eftersom marknadskrafterna kan 
råda utan att imperfektioner förhindrar ett ur samhällets synvinkel opti
malt agerande. Denna studie visar emellertid att även oligopolbranscher 
kan vara dynamiska och att andra faktorer än antalet konkurrenter, kun
der och produkter är viktiga för dynamiken. Konkurrensklimatens dy
namik kan beskrivas som två delvis olika men samtidiga krafter eller rö
relser. Dels ger konkurrensen upphov till lärprocesser av olika slag, dels 
pressar konkurrensen företagen till att vidta innovativa och kreativa åt
gärder. I det följande skall dynamiken i respektive klimat kort diskuteras. 
I figuren på nästa sida illustreras de tentativa samband som finns mellan 
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konkurrensklimatens karaktär, deras dynamik och den stimulans eller 
förlamning som kommer till stånd i de olika klimaten. 
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Figur 11.2 Olika konkurrensklimat och dess sätt att stimulera och 
förlama utvecklingen och förändringen. 

I det rivaliserande klimatet, som benämns konkurrensens pluspol, stimu
leras agerandet inom befintliga verksamhetsområden. Konkurrensklima
tets karaktär ger upphov till en stabilitet och harmoni som gör kumulativa 
lärprocesser möjliga. Tidigare erfarenheter och konkurrenternas fram
steg tas tillvara för den fortsatta utvecklingen. Stabilitet och harmoni är 
emellertid inte tillräckligt för att en vidareutveckling skall komma till 
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stånd. Det beroende som finns mellan aktörerna och hotet om att balans
läget som företagen befinner sig i kan brytas, pressar företagen till djärv
het och risktagande. Lärprocesserna som pågår i klimatet och aktörernas 
djärvhet och risktagande stimulerar företagens vidareutveckling inom be
fintliga områden vilket illustreras i figuren. 

Konkurrensens pluspol kan jämföras med homogena oligopol. När 
agerandet i homogena oligopol beskrivs uppmärksammas inte de dyna
miska processer som påvisats i denna studie. Istället beskrivs agerandet 
som defensiv anpassning mellan konkurrenterna i syfte att inte bryta den 
jämvikt som finns (jfr Scherer 1980). Agerandet beskrivs som ett noll-
summespel där ingen kan agera utan att båda förlorar på detta. Resultatet 
av denna studie påvisar emellertid att även homogena oligopol har en in
neboende dynamik som kommer till uttryck i de kumulativa lärprocesser 
och den press som företagen utövar på varandra. Dessa båda krafter, lä
randet och konkurrenstrycket stimulerar vidareutvecklingen i de stude
rade branscherna. 

I det samexisterande konkurrensklimatet, som benämns för konkur
rensens minuspol, är dynamiken låg och konkurrensen förlamar snarare 
än stimulerar företagen. På samma sätt som i konkurrensens pluspol ger 
det samexisterande klimatets karaktär upphov till stabilitet och harmoni. 
Inga kumulativa lärprocesser utvecklas dock eftersom stabiliteten och 
harmonin är alltför stor. Det finns inget direkt beroende mellan företagen 
utan deras positioner är väl åtskilda från varandra. Hotet och pressen från 
konkurrenterna som kommer till uttryck i beroendet och balansgången i 
konkurrensens pluspol återfinns inte i dess minuspol. Detta gör klimatet 
alltför stabilt och harmoniskt vilket ger upphov till en slags blindhet och 
självgodhet som förlamar företagens innovativa förmåga och branschens 
utveckling. 

De evolutionära och revolutionära konkurrensklimaten, som benämns 
för konkurrensens övergångsklimat, är mer temporära till sin karaktär. 
Konkurrensklimatens karaktär präglas av förändring och konflikt. För
änderligheten kan kopplas till den ökade medvetenheten om det hot som 
konkurrenterna utgör och viljan att förändra situationen. Konflikten kan 
kopplas till den bristande acceptansen för de rådande förhållandena. 
Konflikten skiljer sig emellertid åt mellan klimaten. I det revolutionära 
klimatet är konflikten extern och tar sig uttryck i konkurrenternas des
truktiva agerande. I det evolutionära klimatet är däremot konflikten in
tern och kopplad till den process varigenom medvetenheten om de förän
drade förhållandena successivt utvecklas och sprids internt i organisatio
nen. Aktörernas konflikterande målsättningar uttrycks inte i form av ett 
aktivt agerande relativt konkurrenterna utan kan beskrivas som en tyst 
protest genom intern omorientering och mobilisering. 

Aktörerna i de båda övergångsklimaten står även i ett beroendeförhål
lande till varandra. I det revolutionära konkurrensklimatet är företagens 
målsättningar konflikterande och de relateras till varandra, varför deras 
agerande direkt påverkar varandra. Dessutom är osäkerheten om företa
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gens positioner stor p g a komplexiteten i det revolutionära klimatet och 
den indirekta konkurrensen i det evolutionära klimatet. Föränderligheten 
och konflikten ger upphov till ackommodativa lärprocesser i företagen. 
Osäkerheten och beroendet pressar företagen till vaksamhet. Den ackom
modativa inlärningen tar sig uttryck i företagens mobilisering vilken i det 
evolutionära klimatet sker internt och i det revolutionära klimatet externt. 
Därigenom omorienterar företagen sin verksamhet och nyskapandet sti
muleras i företagen och branschen. 

Konkurrensklimatens växlingar över tiden 

Dynamiken i konkurrensen uttrycks även i form av den rörelse och för
ändring som ger upphov till klimatväxlingar över tiden. Den kunskap 
som erhållits om konkurrensens karaktär och dynamik gör det även möj
ligt att föra en hypotetisk diskussion om hur konkurrens mellan närstå
ende aktörer kan bidra till utvecklingen i en bransch. I det följande kom
mer förändringarna och dess hypotetiska konsekvenser för branschens ut
veckling att diskuteras. 

Konkurrensklimaten kan över tiden fylla olika funktioner och därför 
tillsammans stimulera utvecklingen i branschen. Under stabila perioder 
kan företagen utveckla den egna styrkan och den egna verksamheten inom 
befintliga verksamhetsområden medan mer föränderliga och varierande 
perioder stimulerar nytänkandet och förändringen av verksamhetens in
riktning och innehåll. Den utveckling som kommer till stånd under dylika 
perioder kan sedan konfirmeras under de stabila perioderna. 

Klimatet i konkurrensens minuspol är i sig inte speciellt dynamiskt 
men gör det möjligt för företagen att relativt ostört utnyttja den stimulans 
som finns i övrigt i den industriella miljön. Efter en period av intensiv 
och på kort sikt destruktiv konkurrens i det revolutionära konkurrens
klimatet är det nödvändigt, för att undvika den på kort sikt destruktiva 
konkurrensen, att konkurrensen förändras och att konkurrensförhållan
dena blir mer stabila. Därigenom kan den utveckling som initierats i det 
revolutionära konkurrensklimatet drivas vidare. För att inte utvecklingen 
skall förlamas måste emellertid denna stabila period avbrytas och övergå 
till mer föränderliga och dynamiska klimat. Om branschen konserveras 
och ett stabilt och asymmetriskt konkurrensklimat blir rådande under 
mycket lång tid förlamas utvecklingen. 

Stabiliteten i det rivaliserande konkurrensklimatet ger på samma sätt 
som det samexisterande klimatet företagen möjlighet att vidareutveckla 
den befintliga verksamheten under relativt ordnade former. Den skillnad 
som finns mellan de två konkurrensklimaten är att interaktionen mellan 
konkurrenterna stimulerar företagens agerande i det rivaliserande klima
tet. Dock kan det ifrågasättas om det är önskvärt att detta klimat blir be
stående under mycket lång tid. En sådan situation kan resultera i en vida
reutveckling som ej efterfrågas. Avancerad teknik kan t ex byggas in i 
produkten som inte ens utgör ett potentiellt behov hos kunderna. Verk
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samhetsområdet kan i någon bemärkelse vidareutvecklas in absurdum. 
Om så blir fallet är det önskvärt att det rivaliserande klimatet övergår till 
att vara revolutionärt och att utveckling på nya områden stimuleras för 
att branschens fortsatta utveckling skall bibehållas. 

Även de två förändringsklimaten och den dynamik som finns i dessa 
klimat kan antas fylla olika funktion för företagens och branschens ut
veckling. Det revolutionära konkurrensklimatet kan i större utsträckning 
antas bidra till att nya delbranscher utkristalliseras som en följd av före
tagens strävan efter att hitta nya vägar bort från konkurrensen. Det evo
lutionära konkurrensklimatet kan fylla en viktig funktion genom den re-
spittid som erbjuds för att relativt ostört bygga upp den egna styrkan och 
företagets interna förutsättningar inför en framtida aktiv konkurrens. 

Även dessa klimat kan antas vara destruktiva om de blir bestående. Om 
den på kort sikt destruktiva konkurrensen i det revolutionära konkur
rensklimatet bibehålls under långa perioder kan konkurrenterna t ex ge
nom priskrig förstöra framtida marknadsmöjligheter och bildligt talat 
konkurrera "ihjäl" varandra. Det evolutionära konkurrensklimatet kan bli 
bestående om företagen kommer överens om att samarbeta istället för att 
konkurrera. Genom kartellbildningar av olika slag kan på detta sätt en 
bestående symmetri och passivitet erhållas. Därigenom upphör den dy
namik som följer av interaktionen mellan konkurrenterna och den stimu
lans som pendlingen över tiden mellan konkurrensens plus- och minuspol 
via de två förändringsklimaten kan antas utgöra. 

Tredimensionellt avstånd mellan konkurrenter 

När konkurrensens karaktär och dynamik problematiserades i kapitel ett 
konstaterades att man inom ekonomisk teori om konkurrens tar hänsyn 
till de strukturella skillnader som kan finnas i en bransch medan det geo
grafiska rummet förbises. I studier där utgångspunkten tas i det geogra
fiska rummet förbises däremot i stor utsträckning andra skillnader mellan 
olika typer av konkurrens. I detta arbete har hänsyn tagits såväl till struk
turella variationer som till det geografiska rummets betydelse. Studiens 
resultat överenstämmer i vissa avseenden både med de beskrivningar av 
konkurrens som ges inom ekonomisk teori och med Porters (1990) reso
nemang om geografisk närhet mellan konkurrenter och dess betydelse för 
utveckling. Detta bekräftar betydelsen av att både utgå från det geogra
fiska och det strukturella rummet när en ökad förståelse av konkur
rensens karaktär och dynamik sökes. 

Likheter finns mellan de strukturella beskrivningarna av konkurrens 
som diskuterades i kapitel två och agerandet i de branscher som här stud
erats. Detta kan förklaras av att de samband som studeras inom dessa te
oribildningar även kan identifieras i de studerade branscherna. När kon
kurrensen i en bransch eller i strategiska grupper diskuteras framgår det 
att avståndet mellan konkurrenterna är viktigt. Det är dock främst den 
funktionella närheten, som följer av att konkurrenterna är symmetriska i 
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strategiskt viktiga dimensioner, som diskuteras. De psykologiska och geo
grafiska närhetens betydelse behandlas ej på samma sätt. 

Den geografiska närhetens betydelse lyftes fram i de teoribildningar 
som behandlades i kapitel ett där nationell konkurrens framstod som vik
tig och beskrevs som katalysatorn eller motorn i det industriella systemet. 
Av denna studie har det framgått att interaktionen mellan geografiskt 
närstående företag har betydelse för branschens utveckling. En rad exem
pel har visat att ett stort geografiskt avstånd mellan konkurrenter begrän
sar överblickbarheten och medvetenheten om konkurrenterna.Varken den 
funktionella närheten eller den geografiska närheten mellan konkurrenter 
utgör emellertid var för sig en tillräcklig förklaring till konkurrensens 
dynamik. I det samexisterande konkurrensklimatet finns en geografisk 
närhet mellan konkurrenterna men trots detta är konkurrensklimatet för
lamande. Detta kan bland annat förklaras med den funktionella och psy
kologiska distans som finns mellan företagen. 

Avståndet mellan konkurrenter är alltså tredimensionell. För det första 
kan en geografisk närhet/distans finnas, dvs att företagen fysiskt befinner 
sig nära varandra. För det andra kan en funktionell närhet/distans finnas, 
dvs att företagen bedriver verksamhet och vidtar likartade åtgärder på 
samma produkt- eller marknadsområden. För det tredje kan en psykolo
gisk närhet/distans utvecklas mellan konkurrenter, dvs starka attityder 
och uppfattningar om konkurrenterna som kommer till uttryck i interak
tionen dem emellan. För att erhålla en ökad förståelse för konkur
rensklimatens karaktär och dynamik måste alla tre närhetsdimensionerna 
integreras i analysen. Det är genom interaktionen som närheten mellan 
konkurrenterna blir till en katalysator som stimulerar till utveckling. 

Efter att ovan ha summerat studiens resultat skall ett antal praktiska 
implikationer av studien diskuteras, samt behovet av fortsatt forskning 
inom det aktuella problemområdet. 

Praktiska implikationer av studien 

Den förståelse för konkurrens som denna studie ger är av betydelse såväl 
för företagen och deras agerande som för politiska beslut på samhälls
nivå. Studien stödjer de teorier som lyfter fram den nationella konkur
rensens betydelse för industrins utveckling. Konkurrensens dynamik vari
erar mellan olika konkurrensklimat. Studiens resultat kan därför använ
das som ett analysredskap eller en tankemodell för att bedöma dynamiken 
i en bransch. Utifrån en sådan bedömning är det möjligt att vidta eller 
förhindra åtgärder för att därigenom bibehålla dynamiken. Om inte kon
kurrensen är dynamisk kan åtgärder vidtas antingen för att öka konkur
rensen eller för att kompensera bristen på dynamik. 

Konkurrens upplevs av företagen som negativt och destruktivt. Att 
samexistera kan tyckas vara den ideala situationen. Företagen kan ostört 
utveckla goda relationer till kunder och andra intressenter. Avkastningen 
på produkt- och marknadsinvesteringar reduceras ej som ett resultat av 
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att t ex nya produkter imiteras av konkurrenterna. Hård intensiv konkur
rens kan även upplevas som ett hinder för att nå uppställda vinst- och av
kastningskrav. Detta utgör argument för en strävan mot att reducera kon
kurrensen. Samtidigt stimuleras eller pressas företagen genom en aktiv 
konkurrens till att ständigt vara alerta och hitta nya lösningar. Genom 
interaktionen mellan konkurrenterna kommer lärprocesser av olika slag 
till stånd i företagen. Kreativiteten stimuleras av konkurrensen vilket är 
viktigt för företagens och branschens långsiktiga utveckling. Företagens 
benägenhet att undvika konkurrens innebär att offentliga organ ibland 
måste bidra till att dynamiken bibehålls. Genom lagar och förordningar 
samt genom att övervaka att dessa följs är detta möjligt. Förståelsen för 
konkurrensens dynamik är därför viktig t ex vid konkurrensverkets be
dömningar av överträdelser mot konkurrenslagens förbud mot konkur-
rensbegränsande samarbete samt i frågor rörande fusioner mellan företag 
verksamma i samma bransch. 

Områden där företagets och offentliga organs beslutsfattande kan finna 
näring i denna studies resultat rör integrationsbeslut (t ex fusioner, upp
köp, avtal), samarbetsavtal och interna konkurrensförhållanden i större 
koncerner. Integrationsbeslut bör vara sådana att ett dynamiskt konkur
rensklimat bibehålls, vilket dels kan innebära att antalet konkurrenter bi
behålls dels att konkurrensen inte elimineras genom t ex exklusiva avtal 
och liknade arrangemang som ökar asymmetrin mellan konkurrenterna. 
Det torde kunna vara fördelaktigare för företagen att söka integration 
med utländska partners för att utveckla nya marknader än att sträva efter 
dominans på hemmamarknaden i syfte att därefter utveckla internationella 
positioner. Om företag avser att expandera genom köp av konkurrerande 
företag är det alltså i så fall bättre att söka investeringsobjekt utomlands 
och därigenom bibehålla nationella konkurrenter. 

Ur ett nationellt perspektiv är det av särskild vikt att bibehålla dyna
miska nationella konkurrensklimat inom sådana branscher där strategiska 
aktiviteter är koncentrerade till Sverige. Om den, i ett internationellt per
spektiv, viktigaste och mest framgångsrika produktutvecklingen sker i 
Sverige är det alltså av särskild vikt att bibehålla flera utvecklingscentra i 
landet om sådana redan finns. Om inte dessa centra finns inom nationen 
bör däremot ledningen för företagen överväga att flytta produktutveck
lingen till länder eller regioner där sådan konkurrens finns. Ur ett natio
nellt perspektiv är emellertid detta negativt. Om svenska företag integre
ras med utländska företag och därigenom flyttar strategiskt viktiga funk
tioner utomlands minskar dynamiken i den nationella konkurrensen. När 
det gäller användandet av exklusiva avtal och liknande åtgärder kan å ena 
sidan dylika åtgärder öka pressen på företagen att söka nya vägar och 
lösningar. Å andra sidan kan åtgärderna bidra till att ett samexisterande 
konkurrensklimat utvecklas. Genom att analysera verksamheten utifrån de 
tankegångar som förts fram i detta arbete är det emellertid möjligt att be
döma vilka åtgärder som är lämpliga. 
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Om ett samexisterande konkurrensklimat råder saknas den press och 
möjlighet till lärande som konkurrensen erbjuder. Det kan i dylika situa
tioner vara av intresse att kompensera avsaknaden av dynamik. De bran
scher som studerats i detta arbete har alla utvecklat och bibehållit inter
nationellt framstående positioner. En av branscherna har dock i huvudsak 
dominerats av ett företag. Det dominerande företagets framgång kan 
förklaras av att dynamik även erbjuds i relationen till andra aktörer, in
ternt och som en följd av externa händelser (jfr Porter, 1990 som poäng
terade att den industriella miljön som helhet stimulerar utvecklingen i 
branschen). 

Lärande kan t ex komma till stånd genom interaktion med relaterade 
industrier. Företagen tvingas emellertid inte på samma sätt att interagera 
med aktörer från dylika industrier som med konkurrenter. Därför är det 
nödvändigt att agera målmedvetet i syfte att få till stånd en dylik interak
tion. System kan utvecklas för att bättre fånga upp idéer och behov hos 
kunderna. Företagen bör dessutom sträva efter att etablera relationer med 
krävande kunder som kan erbjuda den press och möjlighet till lärande 
som uteblir vid svag nationell konkurrens. Om konkurrerande verksam
heter finns inom samma koncern kan även interna konkurrensklimat ut
vecklas och stimulera ett kreativt och innovativt agerande. 

Att på allvar sträva efter att skapa intern konkurrens är en stor utma
ning för den strategiska ledningen i koncernen. Kortsiktiga mål och krav 
från aktieägare om vinst och avkastning på investerat kapital måste kanske 
stå tillbaka för att på lång sikt garantera den dynamik som intern konkur
rens i koncernen kan ge. Under perioder när de konkurrerande enheterna 
kan expandera och utvecklas parallellt med varandra är problemen för
modligen inte alltför stora. När enheterna tvingas expandera på bekostnad 
av varandra är risken däremot stor att koncernledningen reglerar kon
kurrensen, och därmed eliminerar möjligheten att bibehålla ett dynamiskt 
internt konkurrensklimat. Fortsatt forskning krävs dock för att bättre 
förstå hur intern konkurrens fungerar och hur delvis motstridiga krav 
påverkar ledningens agerande på detta område. 

Fortsatt forskning 

Efter att ha summerat studiens resultat skall behovet av fortsatt forskning 
diskuteras. Denna studie har haft en begreppsutvecklande och teorigene-
rerande ambition. Resultaten utgör en substantiv teori om konkurrensens 
karaktär och dynamik i de branscher som studerats. Utifrån denna teori 
har en diskussion av mer allmän karaktär förts om konkurrensklimat och 
dess dynamik. Denna studie skall ses som ett första steg i den fortsatta te-
origenereringen och teoriutvecklingen. För fortsatt forskning är det nöd
vändigt att utveckla metoder för att studera konkurrensklimat. Det är 
även nödvändigt att genomföra studier i fler branscher för att erhålla en 
vidgad förståelse för olika konkurrensklimat, dess karaktär och dynamik 
samt för att öka teorins överförbarhet. 
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Metodologisk utveckling 

Metodologiskt har utgångspunkten för denna studie varit av induktiv ka
raktär. Teoretiska utgångspunkter har använts för att fokusera det empi
riska arbetet snarare än för att bygga upp testbara hypoteser kring under
sökningsproblemet. Det empiriska materialet är framförallt bestående av 
kvalitativa data insamlade genom intervjuer med företrädare för olika fö
retag i de studerade branscherna. Analysen, slutligen, har varit teorigene-
rerande till sin karaktär. Det finns olika argument för och emot den valda 
ansatsen. Här ska två specifika metodologiska frågor av intresse för fort
satta forskningsinsatser på området beröras. Den första rör metoder för 
att aggregera flera olika enskilda "berättelser" till konsistenta historiska 
beskrivningar över olika utvecklingsförlopp. Den andra rör metoder för 
att identifiera sammanhängande perioder i historien och bedöma bran
schers karaktäristika (i detta fall i termer av asymmetri-symmetri och 
aktiv-passiv) utifrån dylika beskrivningar. 

Frågan om metoder för att möjliggöra historiska beskrivningar utifrån 
olika intervjupersoners berättelser inrymmer flera olika problem. Dels 
den historiska analysens ständigt närvarande problem vad gäller källans 
tillförlitlighet, dels de speciella problem som har att göra med att "källan" 
är nu aktiva personer som blickar tillbaka över en utveckling som de 
själva ibland intensivt, ibland endast delvis, varit delaktiga i. Källkritik är 
ett mycket intressant spörsmål som är väl dokumenterat och beskrivet i 
metodologisk litteratur. Den senare frågan om hur "upplevelsedata" eller 
"uppfattningsdata" som produceras i samband med intervjuer ska använ
das för att skapa historiska beskrivningar, eller longitudinella studier 
bakåt i tiden, är dock mindre utförligt behandlad och förtjänar en större 
uppmärksamhet. 

Tänkbara svar kan sökas dels genom att på olika sätt kombinera olika 
beskrivningar med varandra för att söka konvergerande eller divergeran
de ståndpunkter, dels i olika sätt att mer systematiskt kombinera intervju
data med andra data som producerats vid andra tillfällen och med andra 
syften (tidningar/tidskrifter, årsberättelser, böcker, deklarationer/årsre
dovisningar, företagsarkiv etc). Det är dock inte så att resultatet av en 
dylik studie "måste" bli en enhetlig beskrivning utan det ligger naturligt
vis analytiska möjligheter i att konstatera skillnader (vilket denna studie 
visat). Den metodologiska utmaningen består i att söka systematiska sätt 
för att genomföra datainsamling och analyser av ett dylikt material. 

Den andra frågan som introducerades ovan rörde sätt att konstatera 
och karaktärisera branschutveckling i olika typer av begrepp. Frågan 
hänger ihop med föregående frågeställning men speglar ett mer uttalat 
analytiskt problem. Frågan berör vilka krav som kan och bör ställas på 
data för att dessa ska kunna utgöra grund för periodiseringar av längre 
sammanhängande förlopp samt kategoriseringar omfattande hela bran
scher. Problematiken skiljer sig från de undersökningssituationer som 
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ofta förutsätts i s k naturalistiska ansatser där analysen vanligen behandlar 
en empirisk verklighet som i allt väsentligt är nutid. När tidsfokus sträcks 
ut bakåt i tiden och ut över ett antal individer och företag blir problema
tiken annorlunda. Här finns ett behov av utförligare systematiska genom
gångar av metodologiska möjligheter och svårigheter. Detta är viktigt 
inte minst för att göra historiska data tillgängliga för kvalitativ analys. 

En bredare empirisk förståelse för konkurrensens dynamik 

De branscher som studerats har vissa gemensamma karaktäristika. I syfte 
att öka teorins överförbarhet är det naturligt att fokusera fortsatta studier 
till branscher eller situationer som har andra karaktäristika än de stude
rade. Några sådana områden ska diskuteras i det följande. 

Branscher med en hög grad av internationell integration kan skilja sig 
ifrån de branscher som här studerats. Hög grad av internationell integra
tion innebär att företagens strategiska funktioner, t ex produktutveckling 
och företagsledning, organiserats i olika länder. Även förekomsten av 
internationellt integrerade produktionssystem med sammanlänkade kom
ponenttillverkare i olika länder kan utgöra grund för att branschen ska 
anses vara utpräglat internationellt integrerad. I dylika branscher kan det 
antas att konkurrensen också fungerar på ett annat sätt än i de här stude
rade branscherna. Det är av intresse att studera hur olika strategiska 
funktioner, baserade i olika nationella miljöer, på olika sätt bidrar till dy
namiken i konkurrensen. 

Möjligheten att kompensera bristen på extern konkurrens genom att 
skapa intern konkurrens är ett annat outforskat område. Företag med t ex 
stora volymer, flera konkurrerande varumärken och verksamhet i många 
länder eller flera konkurrerande komponenttillverkare inom koncernen 
torde på ett eller annat sätt utveckla former för intern konkurrens. Det 
kan även ske genom att ett företag som själv tillverkar en viss komponent 
även köper in samma komponent från en utomstående leverantör. På så 
sätt utsätts den egna verksamheten för konkurrens. I dylika, mer eller 
mindre entydiga, konkurrensförhållanden kan, givet att företagsledningen 
varit någorlunda framgångsrik i att etablera konkurrensen, olika konkur
rensklimat utvecklas som skapar en press på de olika "tillverkarna". Så
dana situationer vore av intresse att studera, inte minst i syfte att lära mer 
om huruvida "den fria marknadens" funktioner kan återskapas inom kon
cerner. 

Förekomsten av karteller och strategiska allianser aktualiserar ytterli
gare ett forskningsområde. Karteller och strategiska allianser mellan fö
retag innebär att konkurrensen neutraliseras genom överenskommelser 
eller avtal. I vissa fall kan det vara olagligt men i många fall är det en 
mycket ändamålsenlig form för att uppnå effektivitet i t ex produktut
veckling eller marknadsföring. Karteller eller allianser ingås dock vanli
gen inte mellan samtliga aktörer i branschen utan mellan ett fåtal av kon
kurrenterna men dylika avtal har betydelse för hela branschen. Konkur
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rensens karaktär och dynamik samt förmåga att stimulera utvecklingen i 
branscher som karaktäriseras av att ett eller flera "konkurrensneutrala" 
block bildats är av intresse att närmare studera. Här är det viktigt att följa 
övriga konkurrenters agerande relativt karteller och allianser men även 
att analysera utvecklingen av relationerna mellan parterna. 

Stagnerande branscher karaktäriseras av en tilltagande kamp om allt 
dyrare marknadsandelar där volymtillväxt inte är möjlig. Dessutom är 
utvecklingspotentialen låg då stagnationen i sig kan tyda på att alternativa, 
modernare, teknologier kan komma att användas och ersätta de produkter 
som branschen tillverkar. Det är även troligt att företag kontinuerligt 
lämnar stagnerande branscher. Av intresse att studera är därför bl a om 
de olika konkurrensklimaten som här studerats fungerar på andra sätt i 
dylika branscher. 

Listan på branscher och förhållanden som skiljer sig ifrån de som här 
studerats kan göras lång. Ovan har några sådan exempel getts. För att öka 
överförbarheten av den begynnande teori som presenterats i detta arbete 
är det av intresse att genomföra studier av konkurrensens karaktär och 
dynamik i andra branscher. 

En djupare förståelse för konkurrensens dynamik 

Om ovanstående förslag till fortsatta forskningsinsatser syftade till att 
bredda teorins applikationsfält så syftar den följande diskussionen till att 
fördjupa teorins analytiska kraft genom att tydliggöra de olika processer 
och beståndsdelar som analysen byggts upp kring eller lett fram till. Det 
är framförallt två områden som avses. Det första rör olika variabler som 
använts för att fastställa och karaktärisera de olika konkurrensklimaten 
medan det andra berör de företagsinterna processerna. 

En djupare analys av den genererade teorins beståndsdelar och proces
ser krävs. Interaktion, relationer, lärande och konkurrenstryck utgör 
viktiga inslag i den teori som utvecklats i detta arbete. Det har konstateras 
att dessa delar är av betydelse för konkurrensens dynamik, men en för
djupad analys av konkurrensprocessen kan bidra till ytterligare kunskap 
om konkurrensens karaktär och dynamik. Detta kan uppnås genom att en
skilda konkurrensspel studeras mer ingående. Därigenom kan interaktio-
nen mellan individer och grupper inom konkurrerande företag kartläggas 
mer i detalj. Hur psykologisk närhet bidrar till eller förhindrar att ett 
förtroende utvecklas mellan konkurrenterna eller hur övergången från ett 
konkurrensklimat till ett annat motarbetas eller befrämjas och hur aktör
erna tolkar de konkurrensspel som de är mitt inne i kan t ex studeras. 
Genom att på motsvarande sätt fördjupa kunskapen om lärandet och kon
kurrenspressens betydelse för konkurrenters agerande kan en fördjupad 
förståelse erhållas för konkurrensens dynamik. 

Att studera konkurrensens dynamik på organisations- eller individnivå 
är nödvändigt för att belysa andra aspekter på konkurrensprocessen. Ex
empel på några frågeställningar som aktualiserar dylika studier kan vara 
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följande: Hur växer emotionellt relaterade föreställningar som prestige 
och stolthet fram i en organisation? Är man inom vissa enheter i organi
sationen mer medvetna om konkurrenterna än i andra? I denna studie har 
den strategiska interaktionen mellan konkurrenter satts i centrum. De 
uppfattningar som ligger till grund för företagens agerande kan emeller
tid även ses som ett resultat av interna processer. Upplevelserna kan skilja 
sig åt mellan olika funktioner och mellan individer på olika nivåer i en 
organisation. De erfarenheter som erhålls av konkurrensen skiljer sig åt 
och de uppfattningar som sprids internt i organisationen kan vara av olika 
karaktär. Det är därför av intresse att analysera de interna processer som 
är kopplade till konkurrentrelationen för att bättre förstå konkurrenspro
cessen och det konkurrensklimat som utkristalliseras i en bransch. 





Summary 

Climates of Competition and Dynamics 
- A Study of Interaction Among Competitors 

Background and Aim of this Thesis 

The background to this thesis can be found in the debate that has arisen 
about the importance of national versus international conditions for 
industrial development. During the last few decades, industry has become 
involved in international integration, and nowadays the development of 
companies and industry is usually described from an international point 
of view. The globalisation of industry is considered to break with the 
conditions of the national market. However, it is not obvious that the con
sequence of international integration is the decrease in importance for 
businesses of the context of national competition. 

A partly new train of thought has emerged during the last few years, 
which claims that national conditions are of crucial importance for com
panies' and industries' international competitiveness. National competition 
stands out as one of the most important explanatory factors, and is seen as 
the catalyst or motor in dynamic industrial environments. Through the 
demands and pressures that evolve from competition in the home market, 
individual companies are stimulated or forced to innovative action. The 
core of this type of reasoning is that intensive competition between ge
ographically neighbouring (proximate) companies results in a context of 
competition that is highly dynamic. 

However, why and how dynamics of competition develop and function 
has not been fully researched in economic theory. To increase under
standing for the character of competition and for its inherent dynamics, 
the processive aspects of competition need to be studied. The following 
three factors can be assumed to be of importance to competition; 1) the 
interpretations and perceptions that develop in individual companies, 2) 
the competitive character of individual company's actions, i.e. their sepa
rate moves which directly or indirectly influence its competitors, and 3) 
interaction between competitors within a branch.of industry These three 
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factors can be considered as integrated aspects of what has been called the 
process of competition. It is this process, which is dealt with like a "black 
box" within economic theory, that is at the centre of this thesis. The main 
purpose of this thesis is therefore to analyse the process of competition in 
branches with a high degree of geographical proximity between competi
tors, in order to improve understanding of the character and dynamics of 
competition. The following two sub-purposes have been specified to 
clarify the main purpose of the thesis: 

1. To identify and distinguish between different types of competition, and 
to develop concepts which describe their characteristics. 
2. To develop a grounded theory, that aims to improve understanding for 
the dynamics that develop within competition. 

The Process of Competition - A Theoretical Perspective 

Competition has been studied within economic theory. Perfect competi
tion, i.e. many companies with homogenous products, is described as an 
ideal condition, where price mechanisms work. Oligopoly on the other 
hand, is characterised by few companies whose actions are governed by 
mutual dependency. In other words, the mechanisms of the perfect mar
ket do not work. This make oligopoly, as a result of such mutual depen
dency, more static than the perfect market (cf. Scherer, 1980). The so-
called Industrial Organisation theory (10) focuses on imperfect markets, 
and, by including more variables than neo-classical theory, describes 
more aspects of competition. However, 10 theory does not problematise 
competition or dynamics beyond mere structural characteristics. 

Despite the absence of one uniform theory dealing with imperfect 
markets, some common positions have been raised. One such is that com
petition is described as structure and behaviour within an industry, and 
that the relationship between these two factors should be analysed. Struc
ture is described via variables such as degree of concentration, vertical 
integration, costs structure, intensity of R&D, differentiation, establish
ment entry barriers etc. Another common feature is the assumption that 
individuals, and thereby companies, act rationally. The importance of in
dividual interpretations and the way in which dependency between com
panies effects their actions is thereby reduced. Thus, time, and therefore 
the process through which the relationship between structure and action 
in a branch develops, is ignored. 

Structure and behaviour are usually described as homogenous within 
an industry. Hunt (1972) points out, however, that industries can in many 
respects be seen as heterogeneous, thereby taking analysis to an inter-
organisational level. By this, Hunt means that an analysis of the strategic 
groupings within an industry can better explain competition. 

As the focus of this thesis is interaction between competitors, it would 
seem relevant to study competition at an inter-organisational level. 
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Despite the limitations of the theories referred to above, they can still be 
useful in separating the different types of competition. The similarity and 
dissimilarity (or symmetry and asymmetry) between companies or their 
actions, is seen to explain the differences between types of competition. It 
has been stated that the degree of symmetry between companies and bet
ween strategic groups influences the degree of activity (i.e. the intensity 
and frequence of actions taken against competitors) in competition. 

By including the train of thought about the emergence of strategic 
groupings, four different contexts can be distinguished using the degree 
of symmetry between actors and the degree of activity in competition . 
The four different types of competition are illustrated below. 
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Figure 1 : Four types of competition 

However, existing theory gives no unequivocal answer as to which di
mensions of symmetry and activity should be used for such catagori-
sation, which means that these dimension must therefore be fixed empiri
cally. It is not enough to distinguish between different types of competi
tion. The process through which competition is formed over time also 
needs to be studied, which therefore requires other theoretical approa
ches. In order to understand how interaction between competitors is built 
up, the assumption that individuals (and thereby companies) act ration
ally, must be abandoned. Interaction between competitors should instead 
be seen as a process where individual measures are taken, interpreted, and 
which give rise to new measures over time. 

How companies operate should be understood from their experience of 
competition. Man acts under uncertainty, which is why the past as well as 
the future influences action. The future is uncertain, but earlier experien
ces reduce that uncertainty (cf. Weick, 1979). It is therefore of interest to 
understand competition from individual interpretations and experiences 
of competition. It is the interpretations of the individual that ultimately lie 
behind the actions that are observed to be those of the company. 
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The specific competitive moves that are taken by single companies are 
also of importance to an understanding of competition. It is not clear 
which type of action is a consequence of the interpretations that develop 
within an organization - any number of deliberations can make up the 
basis for action. Individual measures can even be construed differently 
internally than they are externally. It is therefore of interest to relate in
dividual moves of competition not only to the company's, but also to the 
competitors' perception of the action. 

Furthermore, the interaction between competitors should be studied. 
Competition can be described as a process of interaction over time, where 
competitors interact with each other. Through interaction, relationships 
between competitors develop which are not possible to understand if only 
the individual company's perceptions and competitive moves are studied. 
This means that an interactive perspective on competition should be 
established. 

The dynamics of competition can be understood both from the indivi
dual interaction processes between competitors, and from the general 
processes of change at branch level. Processes of interaction can bring 
about a change in the character of competition, which even means that 
notions about competition change, bringing about in turn a change in pro
cesses of interaction over time. 

Research Strategy 

The generation of an increased understanding of the process of competi
tion requires an inductive method of research. As the method aims to un
cover qualities, it is important that both the collection and the analysis of 
data is qualitative. 

The case-study approach has been used, in order to make possible a 
multi-faceted description of competition. New qualities can be uncovered 
by collecting a lot of data about a small number of units, giving rise to 
the development of new theories around certain phenomena. To be able to 
even understand the change in competition, requires the study of the 
background/history of companies and branches, which often stretches far 
back into the past. Case-studies make it possible to describe both structure 
at any given point in time, and processes over time. Another advantage of 
the case-study method is proximity to actors, which is particularly impor
tant as the individual interpretations, and the way that individuals relate to 
their own actions, are major aspects of the studied problem. Case-studies 
make it possible, through interviews or discussion, to seek an under
standing of the interpretations and perceptions that individuals have of 
competition, and thereby gain an understanding of the process of compe
tition. 

As it is the interaction between competitors that is studied in this 
thesis, it was necessary to treat branches as cases in themselves. In order 
for a comparison between different types of competition to be possible, it 
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was necessary to select branches with different competitive conditions. By 
choosing such branches, it was possible to maximize differences, i.e., 
comparative studies were made possible by studying several companies 
and branches. Another important condition of selection was gaining 
access to those companies that were part of the study. 

The data collection began with discussion and the collection of docu
ments. These techniques were used in order to pick up the language which 
is used in the companies, to be able to understand the contextual connota
tions, and to gain a chronological description of the development within 
the respective branches. Thereafter, the main data collection was carried 
out in the form of interviews; in-depth interviews to begin with, which 
later gave way to interviews used to check details regarding specific 
events. The decision to collect data based first on breadth, then on depth, 
and finally on specifics, corresponds to the procedures that Glaser and 
Strauss (1967) deem necessary to facilitate the generation of theory. 

Case Description 

Case-studies have been conducted in three branches that differ from each 
other with regard to competition. Competition in the Front-loader branch 
has been driven during the 1980's by two competitors equal in both size 
and relative strength. The competitors in the Lining branch on the other 
hand, are dissimilar, both in respect to relative strength, and to the diffe
rent orientations of their business. The third branch, that of Rack and 
Pinion, is characterised by the domination by one company. The case-
studies are introduced by a short description of the branch or "natural 
setting". Thereafter action over time is presented. This description has 
been structured in line with the periods or course of events as given by 
the interviewees, and aims to give an understanding for structural rela
tionships, as well as actions and perceptions of competition over time. 
The cases finish with an in-depth description of the interaction between 
competitors during the 1980's. 

The Four Contexts of Competition and their Characters 

The development in the studied branches, was described by the intervi
ewees as a number of stages or periods that differ from each other with 
regard to the conditions of competition. The structural characteristics of 
competition in terms of symmetry between actors, and behavioral charac
teristics in terms of activity in competition differ between periods. It was 
possible, based on empirical observations, to assess the degree of symme
try and activity respectively, during the different periods in all three 
branches. Using these assessments as a basis, competition could be related 
during a specific period to one of the four contexts of competition, as il
lustrated in figure 1. It was even possible to describe how the context of 
competition had changed over time in the three branches. 
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By comparing the same types of competition in the three branches, 
during different periods, four different climates of competition could be 
described. The concept climate of competition has been coined to analyse 
and describe the characters of the four types of competition. The concept 
is based upon both structural and behavioural aspects of competition, 
which are intertwined, and impossible to separate completely. The con
cept climate of competition expresses the simultaneous perception and ex
perience of symmetry and activity within the branch, and expresses the 
individual company's strategic thought and action. The action of competi
tors can be understood from the expectations that are the basis for action. 
In this respect, climate includes the interpretations and perceptions of 
competition within the branch. The climate of competition differs regar
ding the functional and psychological distance between competitors, the 
possibilty to survey competition, and the actors' acceptance of current 
rules-of-play and role distribution. 

The four climates of competition are illustrated below. The naming of 
climates as plus/minus poles, and transitional climates, is discussed later in 
this text. 
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Figure 2: The four climates of competition 

The climate of rivalling competition is characterised by the rivalry that 
exists between companies, in spite of competitors acting to a degree of 
mutual consensus or harmony. Functional proximity between the com
petitors (which is a result of functional interaction) is greatest in rivalling 
climates, as competitors are active within the same market and product 
areas. A mentality of colleagueship develops in the relationships between 
the competitors, who relate to each other, and interact in contacts with 
clients, within specific groupings within the industry etc., which in time 
gives rise to psychological proximity. The colleagueship is however 
partly a facade, as rivallry exists and constantly threatens, the competitors 
being equal in relative strength. 
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Considerable consciousness, spreading of information, and surveillance 
makes it possible to survey the competitive situation. The functional and 
psychological proximity facilitates the distribution of information bet
ween competitors. Interaction between competitors is simple and direct 
(in the sense that one move is followed by an easy-to-foresee counter-
move), which contributes to the possibility of survey the competitive situ
ation. 

The acceptance of role distribution and rules-of-play is widespread. 
Acceptance gives rise to a form of harmony, that makes goal-oriented 
action possible despite the fact that actors are basically rooted in opposing 
relationships. Competitors in this climate of competition call each other 
colleagues, and mean that good competitive ethics prevail. That all actors 
act to a large degree according to these ethics, indicates that certain 
norms and power-relationships are accepted as part of the prevailing 
conditions for interaction. 

In the climate of co-existing competition, the actors do not confront 
each other directly, but adapt to each other, or operate independently 
within their own market areas. Functional distance is therefore great. 
There is no real opposition between the competitors, who exist in an kind 
of symbiosis, a co-existence. The intensity of competition is very low, and 
in those cases where competitors operate relatively to each other, the aim 
is most often to adapt to, or to widen the distance between each other. 
There is even a psychological distance between the companies, that takes 
its form in the Big/ Little Brother mentality that can be found in this cli
mate - the dominating company accepts that smaller companies operate 
within smaller limited niches, as long as these smaller companies do not 
expand their positions. This is a state of affairs that is also accepted by the 
smaller companies. 

The surveillability of the competition is limited by the subsequent dis
tance and lack of spreading of information - competitors only collect and 
analyse limited amounts of data on each other. The exchange of informa
tion is of a different character than in the other climates of competition; 
the information that is exchanged is more inclined to be connected with 
the companies' relative strength than with their operations. Actors are 
more interested with obtaining confirmation of their own position within 
the branch or product/market segment. 

In the climate of co-existing competition, the power structure that has 
developed in the branch is also accepted. Independent action is not related 
to that of any competitors, and is neither motivated by competitors, or in
terpreted by competitors as intending to harm or challenge. Rules-of-play 
are not discussed in this climate, nor are the ethics that are seen to be a 
part of "good" competition. Rules-of-play are presumed to be either 
superfluous, or so distinct and obvious that they do not need to be 
referred to in the description of interaction between competitors. 

In the climate of revolutionary competition, the actions of competitors 
are characterised by antagonism, and are interpreted by other competitors 
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as attempts to exclude or eliminate competitors. Such interpretations lead 
to revolts against the distribution of roles. Greater functional distance 
exists between the companies, as functional interaction is limited by 
asymmetry in the companies' choice of product and market. It is the 
psychological proximity that comes to the fore in this climate. The nega
tively affective relationships can be related to the asymmetry in the rela
tive strength of competitors, and to competitors' actions being perceived 
as threats. Competitors are seen as enemies that constantly try to destroy 
or obstruct one's own operation. 

The complexity and uncertainty of this type of climate makes infor
mation difficult to come by, easy to keep concealed, and easy to misun
derstand, which decreases surveillability. Information is ambiguous, and 
the lack of trust between competitors can be described as disruptions in 
communication. The motives behind competitors' actions are often diffi
cult to interpret, which means that the intentions behind actions can there
fore be percieved as conflicting. The individual company's actions are on 
the other hand described as reactionary, i.e. a necessary reaction to com
petitors' actions. 

Neither the distribution of roles nor rules-of-play are accepted in this 
climate. The change in competitors' relative positions is considered an 
important goal for companies' actions, which in turn become object-ori-
ented. The norms for good competition which exist during periods of, for 
example, rivalling competition remain as ideals, but in reality companies 
break the rules-of-play. Companies carry out measures that they them
selves asses as going against the ethics of good competition, but deem such 
measures as being necessary in defense against competitors' actions which 
are perceived as intended to damage the company. 

The climate of evolutionary competition is characterised by the on
going transition from climates of co-existing, via the evolutionary, to 
climates of rivalling competition. Transition take place successively in 
that companies move closer to each other at the same rate as they become 
aware of competitors. Functional distance is great in spite of the symme
try that exists between competitors. This is explained by the fact that the 
actual symmetry does not correspond to the perceived symmetry. Com
petitors do not therefore actively interact with each other, which thus 
limits functional proximity. However, consciousness and cautiousness do 
increase in this climate, which in turn increases psychological proximity. 

Surveillability is also limited, but increases successively. The limited 
exchange of information between actors can be explained by deficient 
channels of information. Effective communication between competitors is 
hindered because of the indirect character of competition, and the delays 
that indirect communication can cause. Market signals which provide in
formation on change are also indirect, because competitors do not acti
vely compete against each other. 

The distribution of roles and the rules-of-play are unclear and there
fore not accepted. Increasing consciousness of the threat that competitors 
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are, and the opportunities that develop due to the equality in relative 
strength between the companies, means that companies oppose current 
distribution of roles. Those companies that previously dominated the 
branch, wish to regain the dominating position they once held. The com
panies that succeed in growing and becoming equal players, wish to 
continue their development, in order to gain a leading position in their 
branches. Internal mobilisation can thus be seen as a protest against cur
rent conditions of competition, or as an exploitation of the opportunities 
that current conditions provide. 

The Dynamics in the Four Climates of Competition 

By starting with the character of competition (described above), and 
analysing the patterns of change that can be observed in branches, one can 
gain an increased understanding of the dynamics of competition. The dy
namics of the different climates of competition can be described as two 
partly different but intertwined powers or movements, on the one hand 
giving rise to different kinds of learning processes, and on the other for
cing competitors to undertake innovative and creative measures. The dy
namics in each of the above climates will be discussed in the following 
text. Figure 3 illustrates the tentative connections that exists between the 
different characters of each of the climates of competition, their dyna
mics, and the stimulus or debilitation that arises in the different climates. 

In the climate of rivalling competition, which is termed the positive 
pole of competition , action is stimulated within the existing areas of 
operation. The character of this climate gives rise to a stability and 
harmony that makes accumulative learning processes possible. Previous 
experiences, and the progress of competitors, are absorbed in the 
continuous development, but stability and harmony are not in themselves 
enough for such development to arise. The dependence between actors, 
and the threat that the equilibrium that companies find themselves in can 
be broken, puts pressure on the companies to be daring and take risks. 
The learning processes that take place in this climate, and the daring and 
risk-taking of actors, stimulates the on-going development of companies 
within their existing areas of operation, which is illustrated in figure 3. 

The positive pole of competition can be compared to the homogenous 
oligopoly, though in descriptions of action within oligopolies, reciprocal 
learning processes and increasing risk-taking that has been proven in this 
thesis (i.e. the dynamics in the climate of rivalling competition) have not 
been given due attention. Action is described as a "no win situation", 
where no-one can act without losing out by doing so. The conclusion of 
this thesis is however, that even homogenous oligopolies contain internal 
dynamics that are expressed in the accumulative learning processes and 
competitive pressure that companies bring about with and on each other. 
Both of these factors, learning and competitive pressure, stimulate on
going development in the studied branches. 
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Figure 3: Different climates of competition, and their ways of stimu
lating and dibilitating development and change. 

In the climate of co-existing competition, termed the negative pole of 
competition, dynamics are weak, and competition debilitates rather than 
stimulates companies. In the same way as the positive pole of competition, 
the character of climates of Co-existing competition gives rise to stability 
and harmony. However, because stability and harmony are too strong in 
this climate, no accumulative learning processes develop. There is no di
rect dependence between companies, their positions are completely sepa
rated from each other. The threats and pressures from competitors that 
otherwise are expressed in dependence and equilibrium in the positive 
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pole of competition, is not found in the negative pole. This makes the 
climate too stable, giving rise to a kind of bl indness and self-righteousness 
which handicaps both the companies' innovative ability, and the branch's 
development. 

The climates of evolutionary and revolutionary competition, termed 
climates of transitionary competition, are more temporary in their cha
racters. These climates of competition are distinguished by change and 
conflict. The changeability that exists can be related to the increasing 
consciousness of the threat of competitors, and the desire to change pre
sent situations. Conflict can be associated with the lack of acceptance for 
current conditions, but is not, however, the same in both climates. In the 
climate of revolutionary competition, conflict is external, taking form in 
the destructive action of competitors. In the climate of evolutionary com
petition on the other hand, conflict is internal, and is connected to the 
process through which consciousness of the altered conditions successi
vely develops and spreads internally throughout the company. The actors' 
conflicting goals do not take the form of an active act related to competi
tors, as in the revolutionary climate, but can be described as a quiet pro
test through internal reorientation and mobilisation. 

The actors in both of these transitionary climates are dependent on 
each other. The companies' goals conflict. There is great uncertainty 
about the positions held by the different companies, because of the com
plexity of the climate of revolutionary competition, and the indirect com
petition in the climate of evolution. Changeability and conflict give rise to 
accommodative learning processes in the companies, uncertainty and de
pendency puts pressure on companies to become aggressive and watchful. 
Accommodative learning takes its form in mobilisation, which in the cli
mate of evolutionary competition occurs internally, and, in the climate of 
revolutionary competition, externally. Companies in that way reorientate 
their operations, and new creativity is stimulated in both companies and 
branches. 

The Interchange of Climates of Competition Over Time 

The dynamics of competition are also expressed in the movement and 
change which gives rise to the interchange of climates over time. Know
ledge about the character and dynamics of competition makes it now pos
sible to pursue a hypothetical discussion on how competition between 
proximate actors can contribute to the development of a branch. 

Climates of competition can over time fulfill different functions, and 
therefore together stimulate development within a branch. During periods 
of stability, individual companies can develop their own strength and ope
rations within existing operative areas, while periods of change and va
riation stimulate new trains of thought, and changes in direction and con
tent of operations. The development that subsequently occurs can later be 
consolidated during periods of greater stability. 
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The climate in the negative pole of competition is not in itself especi
ally dynamic, but it does make possible for companies' to exploit relati
vely unstirred the stimulus that does exist elsewhere in the industrial en
vironment. After a period of intensive, and in the short run, destructive 
competition in the climate of revolutionary competition, it is necessary 
for competition to change and for the conditions of competition to be
come more stable. The development that is initiated in the climate of re
volutionary competition can thus be pursued. However, in order for the 
development not to be paralysed, the period of stability must be broken, 
and pass on to a more changeable and dynamic climate of competition. If 
a branch is confined for any greater length of time to a climate of com
petition that is stable and asymmetrical, any development will be debili
tated. 

Stability in the climate of rivalling competition provides companies, in 
the same way as in the climate of co-existing competition, with opportu
nities to further develop their existing operations under relatively orde
red conditions. The difference between these two climates is that interac
tion between competitors stimulates action in the climate of rivalling 
competition, but not in the climate of co-existing competition. Even the 
two transitional climates, and the dynamics that exist within them, can be 
said to fill different functions of the development of both company and 
branch. The climate of revolutionary competition can contribute to a 
large extent to the crystallisation of new sub-branches, that are a conse
quence of the companies' endeavours to find new ways to escape from 
competition. The climate of evolutionary competition can fulfill an im
portant function through the respite that is offered/allowed for companies 
to, relatively undisturbed, rebuild their own strength and internal quali
ties, before facing future, more active competition. 
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APPENDIX 1 

Ett integrativt perspektiv på studien 

Det är nödvändigt för varje forskare att utveckla metodmedvetenhet, dvs 
både en medveten kunskapssyn och en genomtänkt forskningsstrategi. 
Forskarens kunskapssyn byggs upp av ontologiska och epistemologiska 
ställningstaganden. De ontologiska ställningstagandena inkluderar sättet 
att se på verkligheten och på människan. De epistemologiska ställningsta
gandena behandlar frågan om hur kunskap erhålls om det samhälle som vi 
lever i. Det sätt på vilket vi ser på världen och människan påverkar synen 
på hur kunskap genereras. Avsikten med detta appendix är inte att föra en 
uttömmande diskussion kring ontologiska och epistemologiska frågor. 
För en sådan diskussion hänvisas läsaren till t ex Chalmers (1982), Jo-
hansson-Lindfors (1992), Lindholm (1979), Morgan (1980, 1983), Öd-
man (1979). En principiell diskussionen kring ett antal frågeställningar av 
ontologisk och epistemologisk karaktär skall däremot föras i syfte att 
precisera perspektivet för studien. Avsikten är att därigenom tydliggöra 
synen på hur kunskap kan erhållas om det aktuella problemområdet. 

Ökat perspektivseende 

Vid en diskussion om olika kunskapssyn eller vetenskapsideal särskiljs 
positivism och hermeneutik som två motsatta kunskapssyner. Ett flertal 
författare diskuterar dessa två kunskapssyner relativt varandra och för
kastar mer eller mindre den ena till förmån för den andra (jfr Ödman, 
1979). Motsättningarna mellan kunskapsidealen grundar sig på skillnader 
i synen på verklighetens och människans natur, på vad som är vetbart och 
på vad som är värt att veta. För att börja med de ontologiska ställningsta
gandena hävdar exempelvis Andersson (1979) att man inom samhällsve
tenskaplig forskning studerar den sociomateriella verkligheten och att 
denna med nödvändighet måste betraktas som subjektiv. Med detta menas 
att tingen endast kan ges en mening genom att människan erfar dem. Mot 
detta kan uppfattningen om att det verkligen verkliga existerar oberoende 
av de tolkningar och den mening som människan tillskriver olika feno
men. I de sociala sammanhangen finns en objektiv strukturell ordning och 
det är vetenskapens uppgift att söka generell kunskap om denna "sanna" 
eller objektiva verklighet. 

Nära kopplat till frågan om en objektiv verklighet existerar oberoende 
av individerna eller utgör en konstruktion är frågan om människan och 
hennes natur. Åsikterna skiljer sig åt mellan olika skolbildningar och 
människan beskrivs som alltifrån helt passiv till fullständigt aktiv och fri 
att agera utan restriktioner. Åsikterna om människans natur är kopplad 
till antaganden om verklighetens natur. De skolbildningar som beskriver 
verkligheten som en konkret struktur beskriver ofta människan som en 
passiv responsgivare som reagerar på stimuli från dessa strukturer (jfr 
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Morgan & Smircich, 1980). Den andra extremen beskriver verkligheten 
som en projektion av mänsklig föreställningsförmåga och människan som 
i stort sett fri att medvetet agera. 

De ovan nämnda skillnaderna i synen på verkligheten och människans 
natur återspeglas i studier av enskilda företeelser och fenomen och kan 
förklara den polariserade diskussion som många gånger förs mellan olika 
skolbildningar inom ett specifikt kunskapsområde. Denna polarisering 
mellan kunskapsidealen är olycklig. Att ta ställning för eller emot det ena 
eller andra kunskapsidealet innebär i förlängningen att man tar ställning 
för eller emot den kunskap som genererats. Kunskap som genererats uti
från ett hermeneutisk ideal kritiseras för att den blir spekulativ och där
med ej vetenskaplig medan kunskap genererad utifrån ett positivistiskt 
ideal kritiseras för att den blir partikulär och därigenom ej ger någon 
förståelse för sociala fenomen (jfr Eneroth, 1984; Kjellén & Söderman, 
1980). 

Min uppfattning är, i likhet med Van de Ven och Joyce (1981) och Öd-
man (1979), att olika kunskap kompletterar varandra och att ökad förstå
else kan erhållas genom att ta vara på denna komplementaritet. Genom att 
anlägga ett integrati vt perspektiv kan såväl objektiva förklaringar som 
förståelse för subjektiva tolkningar och värderingar bidra till en ökad 
förståelse för ett fenomen. Detta överensstämmer med Chakravarty & 
Doz (1992) och Bogners & Thomas (1993) som menar att teoretisk plu
ralism krävs om en djupare och rikare förståelse skall erhållas för företa
gens strategiska agerande över tiden. Asplund (1970) menar att olika per
spektiv vid studier av samma företeelse ger upphov till ett ökat aspekt
seende (jfr även Morgan, 1980). Om än inte alla aspekter kan belysas i en 
och samma studie är emellertid ett perspektiv som möjliggör ett ökat 
aspektseende att önska. Att föra en polariserande diskussion mellan olika 
kunskapsideal, där distinktionen mellan att se verkligheten som objektiv 
respektive subjektiv lyfts fram, hindrar utvecklingen av en ökad förstå
else. Ödman för fram liknande tankegångar vilket framgår av citatet 
nedan: 

"..olika beskrivningar av samma verklighet är oftast endast skenbart motsä
gande, eftersom de skildrar verkligheten ur olika synvinklar, de skulle istället 
kunna komplettera varan dra... företrädare för olika vetenskapsuppfattningar 
gör anspråk på att respektive modell skall tillämpas generellt inom den aktu
ella sektorn. ... I och med att den vetenskapsteoretiska och kunskapsfiloso
fiska medvetenheten ökar kan emellertid den skenbara polariteten upplösas 
och övergå i att man låter de olika inriktningarna stödja och komplettera va
randra. Vad som bör eftersträvas är alltså ett samspel mellan olika kunskaps
intressen" (Ödman, 1979 s. 40) 

Ett integrativt perspektiv är emellertid inte bara önskvärt, det är även 
problematiskt. Åsikter förs till och med fram om att ett integrativt an
greppssätt är omöjligt. Svårigheterna med att utgå från olika perspektiv 
som i allt väsentligt vilar på skilda antaganden om verkligheten och män
niskans natur beskrivs som oöverstigliga (jfr Chakravarty & Doz, 1992). 
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Den fråga som Rothstein ställer om "...social process skall förklaras av 
aktörernas inneboende preferenser eller av de strukturer vilka de ingår 
i/formas av?" (Rothstein, 1988 s. 29) är befogad. Inget entydigt svar kan 
dock ges på denna fråga. Frågan är emellertid kopplad till vilken aggre
geringsnivå som studeras samt hur tidsdimensionen hanteras vilket skall 
diskuteras i det följande. 

Val av aggregeringsnivå 

I detta arbete skall konkurrensprocessen studeras i syfte att förstå kon
kurrensens karaktär och dynamik. Upplevelsen av konkurrensen, företa
gens agerande samt Interaktionen mellan konkurrenter är av central bety
delse för konkurrensprocessen. Att upplevelsen av konkurrens ses som 
central innebär att vad som ovan beskrevs som den subjektiva verklighe
ten är viktig för studien. I kapitel ett påtalades det emellertid att man 
inom ekonomisk teori påvisat att olika typer av konkurrens kan skilja sig 
åt med avseende på de strukturella och beteendemässiga förhållandena i 
branschen. Den i någon bemärkelse objektiva konkurrensen kan alltså 
variera och den påverkar aktörerna och deras agerande. Konkurrens kan 
alltså både beskrivas i objektiva och subjektiva termer och en viktig fråga 
blir därför hur man som forskare skall förhålla sig till dessa båda per
spektiv på konkurrens. 

Smircich & Stubbart (1985) behandlar några i grunden olika sätt att 
förhålla sig till ett fenomen. De diskuterar tre modeller för att erhålla 
kunskap om miljön och om organisationers sätt att agera relativt miljön. 
Skillnaderna i dessa modeller ligger bl a i att miljön beskrivs som objek
tiv, upplevd respektive inagerad (enacted).1 Att se miljön som objektiv 
innebär att det anses finnas en oberoende, materiell och extern miljö som 
de enskilda organisationerna anpassar sig till. Genom att göra grundläg
gande analyser av denna miljö kan ett effektivt strategiskt agerande ut
vecklas i organisationerna. En viss miljöstruktur antas leda till ett visst 
agerande. Genom att identifiera denna struktur kan företagen utveckla ett 
adekvat agerande. 

Att i stället beskriva miljön som upplevd innebär egentligen inte att 
forskaren ser miljön som mindre objektiv. Det faktum att individer en
dast kan agera med begränsad rationalitet får däremot till följd att organi
sationerna agerar i förhållande till den upplevda miljön och ej den objek
tiva (som trots detta antas existera). Det tredje perspektivet som har sina 
rötter i den tolkande sociologin, kunskapssociologin och socialpsykologin 
ser miljön som inagerad. Detta synsätt motsäger enligt Smircich & 
Stubbart (1985) antagandet om en objektiv extern miljö. Miljön och orga
nisationen skapas i en ömsesidig social interaktionsprocess "enactmentpro-
cessen" (jfr Weick, 1979). Någon separat objektiv miljö existerar inte 
utan den miljö som finns är den som genom interaktionsprocessen ges en 
mening. 
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Om Smircich & Stubbarts diskussion om miljön som objektiv, upplevd 
respektive inagerad kopplas till valet av aggregeringsnivå kan deras åsik
ter om att dessa utgör tre väsensskilda synsätt ifrågasättas. Valet av ag
gregeringsnivå är kopplad till den kunskap som genereras och därmed till 
problemet och syftet med studien. Louis (1981) skiljer mellan det sociala 
definitionsparadigmet, som betonar individen och den mening som denne 
tillskriver ett fenomen och det sociala faktaparadigmet, som behandlar 
fenomen som verkliga och universella. Hon menar att det vid studier av 
organisationer i relation till sin miljö på en hög aggregeringsnivå är möj
ligt att beskriva miljön i objektiva termer vilket hon benämner det sociala 
faktaparadigmet.2 Genom att studera strukturen och strategierna i en 
bransch kan samband mellan dessa identifieras och beskrivas som orsak 
och verkan. 

Om man däremot vill förstå vad som ligger bakom ett specifikt age
rande måste studien utgå ifrån individen och dennes upplevelser och 
tolkningar av konkurrensen. Även på mellannivån, den kulturellt inter-
subjektiva nivån, är den mening som tillskrivs ett fenomen av betydelse. 
Utifrån Louis diskussion måste alltså utgångspunkten för en förståelse av 
konkurrenternas drag och konkurrensspelen eller interaktionen mellan 
konkurrenter tas i det sociala definitionsparadigmet. Däremot kan ut
gångspunkten för en allmän beskrivning av den konkurrens i vilken kon
kurrenterna befinner sig tas i det sociala faktaparadigmet. Vilket per
spektiv som väljs är alltså kopplat till valet av aggregeringsnivå vilket 
bestäms av syftet med studien. Om syftet är förklarande eller deskriptivt, 
kan konkurrens beskrivas som oberoende, materiell och extern på en hög 
aggregeringsnivå. Om syftet däremot är att förstå hur konkurrenternas 
agerande utvecklas måste processen, där delar och helhet påverkar varan
dra, studeras på en lägre aggregeringsnivå. 

Båda perspektiven ger kunskap om samma fenomen men på olika ag
gregeringsnivåer och kan därför ses som olika aspekter på samma sak. 
Att enbart utgå från ett perspektiv innebär att andra aspekter på samma 
fenomen exkluderas från studien. I syfte att ytterligare diskutera hur for
skaren skall ställa sig till, i detta fall, konkurrensens objektiva respektive 
subjektiva sida skall tidsaspekten diskuteras i det följande. 

Sättet att hantera tidsdimensionen 

Utifrån den ovan förda diskussionen har valet av aggregeringsnivå fram
stått som betydelsefullt för vilka aspekter av en företeelse som är möjliga 
att studera. Även sättet att hantera tidsdimensionen är viktigt. Van de Ven 
och Joyce (1981) diskuterar utifrån valet av aggregeringsnivå3 och sättet 
att se på ett fenomen, som strukturer eller processer, olika perspektiv vid 
studier av organisationer. De studier där strukturen anses ge förklaringar 
benämner Van de Ven och Joyce för determinism medan studier som fo
kuserar processuella aspekter benämns för voluntarism. Traditionell teori 
om konkurrens, som beskriver konkurrens i objektiva termer, utgår från 
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strukturella förhållanden snarare än processer över tiden. För denna stu
dies problemställning har det dock, redan i kapitel ett, konstaterats vara 
nödvändigt att även anta ett processuellt perspektiv. 

Studier av konkurrens som strukturer vid olika tidpunkter respektive 
som processer över tiden kan dock enligt min uppfattning kopplas till va
randra. Denna uppfattning överenstämmer i stort med Giddens (1976) re
sonemang om strukturering. Han menar att det är genom handlandet som 
strukturer skapas och förändras samtidigt som strukturerna utgör re
striktioner för det fortsatta agerandet. Detta innebär att människan ses 
som aktiv men som en del av den kontext som de själva varit med om att 
skapa. Om människans agerande studeras relativt tiden är det uppenbart 
att människan i agerandets stund både utgör en del av historien och en del 
av framtiden (jfr Kjellén & Söderman, 1980). 

Även Söderholm (1991) diskuterar relationen mellan strukturer och 
processer och menar att det är handlingar, i mina termer konkurrenternas 
agerande, som konstituerar processen och att processen kan ses som "ett 
antal över tiden sammanlänkade handlingar". Agerandet kan både ses som 
strukturens orsak och konsekvens vilket gör att strukturen och agerandet 
inte går att studera åtskilda från varandra. Genom de enskilda företagens 
agerande förändras strukturen vilket i sin tur ger upphov till nya hand
lingar. Att se människan som samtidigt aktiv och fångad i strukturer illus
trerar Johansson-Lindfors (1989) med hjälp av nedanstående figur. 

Skapar genom 
uttolkande processer 

i 4 " ' ~  

som styr beteendet, 
handlandet till 

Människan 

Olika strukturer av 4 ' ' ' 
beteenden, handlingar etc 

Meningsstrukturer, 
föreställningsstrukturer 

AKTIV/ 
PASSIV 

AKTIV/ 
PASSIV 

Figur A:1 Människan som skapare och fånge i strukturerna (egen 
bearbetning av Johansson-Lindfors, 1989 s. 27). 

Människan skapar aktivt genom uttolkande processer meningsstrukturer 
och föreställningsstrukturer (den mittersta rutan i figuren). Hon agerar 
även aktivt i bemärkelsen intentioneilt utifrån dessa strukturer men pas
sivt eftersom dessa strukturer styr hennes agerande. De strukturer av 
handlingar eller handlingsmönster som utkristalliseras som en följd av en
skilda handlingar (den nedersta rutan i figuren), återspeglar de menings
strukturer som styr de enskilda handlingarna. De strukturer som männis
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kan både är skapare av och fånge i återverkar även på människan och 
hennes fortsatta uttolkande processer, vilket gör att även dessa kan be
skrivas som passiva, alltså styrda av de handlingsmönster som människan 
själv bidragit till. 

Utifrån antagandet om att världen är föränderlig över tiden och att va
let av aggregeringsnivå påverkar den kunskap som genereras kan männis
kan beskrivas både som responsgivare och som medvetet agerande. Om 
agerandet studeras vid en specifik tidpunkt och på en hög aggregerings
nivå kan tillstånd i miljö relateras till agerandet i termer av stimuli och 
respons. Däremot kan ej kunskap om den process genom vilken miljöför
hållanden tolkats och resulterat i ett specifikt agerande erhållas. Genom 
att utgå från individernas tolkningar och deras sätt att utifrån dessa tolk
ningar agera på ett specifikt sätt erhålls däremot kunskap om hur sam
banden uppstått. 

Studeras däremot relationen mellan människan och de menings struktu
rer som denne skapar (de två översta rutorna i figuren) är det återigen en 
annan typ av kunskap som genereras. Kunskap erhålls då om processer 
som pågår i människans medvetande, varigenom mening tillskrivs de hän
delser som hon konfronteras med. Rutorna i figuren kan alltså ses som 
strukturella beskrivningar medan de streckade linjerna kan ses som de 
processer varigenom dessa strukturer uppstår. 

Efter att ha diskuterat valet av aggregeringsnivå respektive sättet att 
hantera tidsdimensionen är det möjligt att precisera perspektivet för 
denna studie. 

Det valda perspektivet för studien 

Enligt Van de Ven och Joyce (1981), är det nödvändigt att kombinera 
olika perspektiv, dvs olika aggregeringsnivåer och sätt att förhålla sig till 
tidsdimensionen i syfte att erhålla vad de kallar ett dynamiskt perspektiv. 
Eftersom det är konkurrensens karaktär och dynamik som skall analyse
ras i detta arbete är en kombination av olika data och analysnivåer viktig. 
Det perspektiv på konkurrens som måste anläggas kan utifrån ovan förda 
resonemang illustreras med figuren nedan. I figuren positioneras denna 
studie utifrån valet av aggregeringsnivå respektive sättet att hantera tids
dimensionen. Empiriskt kommer kunskap att sökas framförallt inom det i 
figuren gråmarkerade fältet. 

Det är med andra ord den process som formar konkurrensen på inter-
organisatorisk nivå som ska studeras. Det blir dock nödvändigt att ta hän
syn både till konkurrensen på branschnivå, vilken kan beskrivas i struktu
rella termer vid olika tidpunkter och till de tolkningar som vid olika tid
punkter ligger till grund för företagens agerande relativt varandra. Detta 
illustreras av de streckade pilarna som inkluderas i den grå rutan i figu
ren. 
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A: 
t : 
e ! 
r ! 
vi 
e ! 
r ! 
k! 
a! 
r ! 

Konkurrensstruktur 
och interaktionsmönster 

i en bransch 

Tolkningar av konkurrensen 
• i organisationen och dess 

konkurrensdrag ' 

Individer i 
organisationerna 

Individer skapar 
uppfattningar om 

konkurrens genom 
uttolkande processer 

STRUKTURER VID PROCESSER 
EN TIDPUNKT ÖVER TIDEN 

Figur A.2 Konkurrens som struktur och process 

Det valda perspektivet ger viktiga implikationer för utformningen av 
studiens forskningsstrategi/metod. Studiens empiriska arbete måste foku
sera det beteende/agerande som bygger upp konkurrensen över tiden. 
Longitudinella studier där konkurrensen kan följas över tiden är därför 
nödvändiga. Konkurrensen måste också studeras på interorganisatorisk 
nivå. Genom att studera interaktionsprocesser mellan konkurrenter är det 
möjligt att både ta hänsyn till tolkningar av konkurrensen som utvecklas 
inom enskilda organisationer och till rådande konkurrensförhållanden i 
en bransch. Tolkningarna och de strukturella förhållandena kommer till 
uttryck i interaktionsprocesserna mellan konkurrenterna. 

Att utgå ifrån individernas tolkningar av konkurrensen är förknippat 
med en rad problem. Det är svårt att få information om vilka motiv som 
låg bakom ett agerande som ligger långt tillbaka i tiden. Svaret på frågan 
om hur man relaterar det egna agerandet till konkurrenternas färgas av 
den rivalitet och kamp som utspelas mellan företagen och de värderingar 
som kan kopplas till denna kamp. En "sann" beskrivning av motiven 
bakom de åtgärder som vidtagits i interaktionen med konkurrenterna är 
därför inte möjlig att uppnå, men uppfattningarna om konkurrenterna 
och deras agerande samt tolkningarna av hur konkurrenterna reagerar på 
det egna agerandet kan beskriva det klimat av konkurrens som utvecklas i 
interaktionsprocessen. De svårigheter som kan uppstå när utgångspunkten 
tas i individernas uppfattningar och tolkningar av konkurrensen och det 
sätt på vilket de hanteras i detta arbete skall diskuteras mer ingående i 
kapitel tre. 

De tre översta rutorna i figuren är alltså viktiga för denna studie och 
det är de processuella aspekterna på konkurrens som framför allt fokuse
ras. Individerna i organisationerna och deras uttolkande processer stude
ras inte direkt trots att de ligger till grund för tolkningar som etableras i 
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en organisation och som uttrycks i företagens konkurrensdrag vid olika 
tidpunkter. Att individer genom uttolkande processer tillskriver konkur
rensen en mening utgör dock ett grundantagande för studien. 



Noter till Appendix 

' Jag har valt att ta denna utgångspunkt därför att Smircich och Stubbart (1985) behandlar sättet att se på 
företagens strategiska agerande relativt uppfattningen om miljön som subjektiv respektive objektiv. 
Andra utgångspunkter är även möjliga. Morgan & Smircich (1980) diskuterar olika perspektiv inom 
samhällsvetenskapen och särskiljer objektiva förklaringar och subjektiv förståelse. De för då fram följande 
sex olika sätt att se på verkligheten, verkligheten som konkret struktur, som konkret process, som 
informationsfält, som en värld av symbolisk diskurs, som en social konstruktion samt som en projektion 
av mänsklig föreställningsförmåga. Detta är en ytterligare finfördelning av olika uppfattningar som i sig 
är intressant. Den kanske viktigaste frågeställningen för min studie är emellertid huruvida ett sätt att se på 
verkligheten utesluter ett annat eller om delvis olika synsätt är möjliga att kombinera. 
2 Hon talar då om den universella nivån. Mellan den individuella och universella nivån finns enligt Louis 
en kulturellt bunden nivå. 
3 Med mikronivå avses individer organisationer grupper och personer och med makronivå avses popula
tioner, nätverk av organisationer eller industrier. De skiljer alltså mellan två olika nivåer medan vi får 
anledning att särskilja tre nivåer, nämligen branscher, organisationer och individer i organisationerna. 
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Konkurrensklimat och dynamik 
En studie av interaktion mellan konkurrenter 

Maria Bengtsson 

En delvis ny tanketradition har vuxit fram under senare år som 
hävdar att nationella förhållanden är viktiga för företagens styrka 
i förhållande till konkurrenter internationellt. Nationell konkur
rens har framstått som en av de viktigaste förklaringsfaktorerna 
och ses som katalysatorn eller motorn i industrimiljö. Kärnan i 
denna typ av resonemang är att intensiv konkurrens mellan geo
grafiskt närstående företag ger upphov till dynamik. Frågan om 
varför och hur denna dynamik utvecklas och fungerar har emel
lertid inte behandlats. I denna bok analyseras därför konkurrens
ens karaktär och dynamik i tre olika branscher med nationell 
oligopolistisk konkurrens: frontlastarbranschen, liningbranschen 
och kuggstångsbranschen. Med utgångspunkt i graden av sym-
metri mellan konkurrenterna och aktivitetsgraden i konkurrensen 
särskiljs fyra olika konkurrensklimat: det rivaliserande, det revo
lutionära, det samexisterande samt det evolutionära konkurrens
klimat. I bokens analys visas vad som karaktäriserar de olika kon
kurrensklimaten och på vilket sätt konkurrensen ger upphov till 
dynamiska lärprocesser och konkurrenstryck. 


