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1

INTERNATIONELLA SAMARBETEN MELLAN
KONKURRERANDE SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Det är allmänt att små och medelstora företag (i fortsättningen SMF-företag)1
samarbetar (Tsupari et al., 2004). Målsättningarna med att samarbeta kan vara olika,
men en målsättning kan vara att samarbetet fungerar som en pådrivare i parternas
internationella verksamhet (Gemser et al., 2004). Samarbete utnyttjas eventuellt inte i
den internationella verksamhetens initialskede. Korhonen et al. (1996) konstaterar att
samarbete inte förekommer i större grad bland SMF-företag i syftet att pådriva den
internationella verksamheten i initialskedet. Regeln har dock undantag (Freeman et al.,
2006).
Att bedriva internationell verksamhet kräver förmåga, motivation och medvetenhet om
möjligheter. För att uppfylla kraven kan man välja en konkurrent som sin partner i ett
internationellt samarbete (jmf. Carlin et al., 1994; Vanyushyn et al., 2009). Att
samarbeta med en eller flera konkurrenter i den internationella verksamheten är inte
ett tvång, snarare är det ett alternativ. Utgångspunkten i denna avhandling är att
samarbete är ett mera eller mindre medvetet val för att uppnå målen i den
internationella verksamheten. SMF-företagen stöter på hinder i den internationella
verksamheten, vilket ger motiv till att börja samarbeta med en eller flera konkurrenter
för att komma över hindren. Den viktiga roll som samarbeten har i parternas
internationella verksamhet, gör att förståelsen för dylika samarbeten är viktig.
Denna avhandling fokuserar närmast på samarbete som fenomen, och avhandlingens
kontribution kommer att ligga inom forskningen kring samarbete mellan konkurrenter.
Parternas internationella verksamhet är den kontext som samarbetet bedrivs inom,
vilket betyder att resultaten och diskussionen även kommer att beröra denna kontext.
1.1

Varför internationell verksamhet?

Det finns SMF-företag som inte vill internationalisera sin verksamhet. En orsak kan
vara att det är svårt att hitta finansiering för verksamheten (Arteaga-Ortiz &
Fernandez-Ortiz, 2010). Andra orsaker som identifieras i Virtanen et al.s (2002)
undersökning av finländska tillverkande SMF-företag är bl.a. att det brister i övriga
resurser, att produkten inte är lämplig för export och att verksamheten är i ett sådant
skede eller av sådan skala att det inte finns vilja till internationell verksamhet (jmf.
Miesenbock, 1988). En slutledning är att företagen helt enkelt inte vill växa eller
förändra sin verksamhet, vilket är en rådande situation bland många av de finländska
SMF-företagen. Cieslik et al.s (2010) undersökning av polska tillverkande SMF-företag
visar att just en vilja och möjlighet att växa är en viktig faktor som i det långa loppet
positivt påverkar utvecklingen av den internationella verksamheten i företagen.
Den finländska marknaden är begränsad, samtidigt som den är öppen för konkurrens
från utländska företag. Denna situation innebär att de finländska företagen blir
tvungna att förbättra sina konkurrensfördelar och kostnadseffektivitet för att vara
konkurrenskraftiga både på hemmamarknaden och internationellt. Många branscher
domineras av företag som är aktiva på ett stort antal marknader. De har successivt
1 Enligt Europeiska Kommissionens (2006) definition har medelstora företag högst 250 anställda, medan
gränsen för små företag går vid högst 50 anställda. I samma publikation används förkortningen SMFföretag för små och medelstora företag.
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etablerat sig på allt flera marknader, och gradvis stärkt sina positioner på respektive
marknader. Detta har lett till ett ökat internationellt beroende. Det enskilda företaget
har en stor internationell spridning, samtidigt som även leverantörer, konkurrenter,
distributörer och kunder har genomgått en likadan utveckling.
Det ökade beroendet av det internationella nätverket påverkar stora som små aktörer.
Framför allt inom konkurrensutsatta branscher är företagen, och då speciellt SMFföretagen ofta tvungna att växa för att klara av det ökade konkurrenstrycket. En
begränsad hemmamarknad leder till att de finländska SMF-företagen söker tillväxt på
internationella marknader (Holmlund et al., 2007). Larimo och Arola (1998) går så
pass långt i sitt resonemang att de hävdar att en utökad internationell verksamhet i ett
längre tidsperspektiv är det bästa eller t.o.m. det enda alternativet för att säkra (de
finländska) SMF-företagens framtid. Lee et al.s (2012) undersökning av koreanska
SMF-företag inom de högteknologiska branscherna påvisar motsvarande resultat.
Undersökningen påvisar att internationell verksamhet ökar sannolikheten för
företagens överlevnad.
Givetvis bör man komma ihåg att nödvändigheten att söka tillväxt på andra marknader
än hemmamarknaden inte är den enda orsaken till att ett företag internationaliserar sin
verksamhet (Hollensen, 2004). Även lockande faktorer som t.ex. större marknader som
ger större avkastnings- och tillväxtmöjligheter, kombinerat med företagschefernas
högre utbildningsgrad och erfarenhet av andra länder och kulturer, ger en större vilja
till att utöka den internationella verksamheten (jmf. Holmlund et al., 2007). Man skall
heller inte glömma de möjligheter som den nya informationsteknologin ger.
Redan i slutet av 1980-talet ansåg Delegationen för småindustri och medelstor industri
(1989) i ett kommittébetänkande att främjandet av SMF-företagens internationella
verksamhet är ett centralt område. Denna linjedragning fortsätter ännu. Främjandet av
företagens internationalisering står fortfarande inskriven i Arbets- och
näringsministeriets långsiktiga näringspolitik (TEM, 2011).
1.2

Varför samarbete?

Ohmae (1989:147) konstaterar att "...you can do everything yourself - with enough
time, money and luck". Ett företag kan mycket väl gå ut ensamt på den internationella
marknaden, och t.o.m. vara framgångsrikt, ifall företaget har tid, resurser och
förutsättningarna är de rätta. Orsakerna till varför företag inte vill samarbeta är många.
En konkret orsak kan vara att det inte finns ett behov av samarbete, vilket Niinimäki
(1996) i sin undersökning av finländska SMF-företag identifierar som den största
orsaken. Ett samarbete innebär olika grad av beroende mellan parterna. Ovilja till
samarbete kan t.ex. förklaras av att man vill förbli oberoende av andra parter.
Å andra sidan är ett samarbete i sig inget självändamål. Att oberoendet minskar bör
medföra någon form av nytta. Street och Cameron (2007) konstaterar att för SMFföretag kan ett för stort beroende av ett enskilt samarbete t.o.m. ha negativa
konskevenser för ena eller båda parterna. Rent praktiskt kan det ibland vara svårt att
hitta partners som kan medföra den nytta som det samarbetsvilliga företaget söker
efter. Man hittar helt enkelt ingen partner att samarbeta med (Jonninen, 1995), eller
som man har förtroende för (Komppula, 1996).
Företagens verksamhetsförutsättningar förändras i en allt snabbare takt. För företag på
producentvarumarknader, kan man anse att det innebär t.ex. följande:
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x

Resursknapphet: t.ex. genom krav på rationaliseringar, fokusering och
outsourcing.

x

Ökad konkurrens: t.ex. nya konkurrenter, ny teknologi och
gränsöverskridande konkurrens.

x

Stora köpares makt: t.ex. krav på kvalitet, samt krav på leveranser och priser.

x

Marknaders globalisering: t.ex. gränsen mellan hemma- och
exportmarknaden suddas ut p.g.a. nya IT-baserade försäljningskanaler.

x

Ökad osäkerhet: t.ex. snabbare förändringar i teknologi och snabbare
förändringar på olika marknader.

Nya verksamhetsförutsättningar skapar ett tryck på företagen att ändra sina strategier.
Att samarbeta är ett alternativ när man vill gå ut på de internationella marknaderna,
eftersom det kan underlätta de problem och hinder som kan uppstå i processen.
Ohmae (1989) hävdar att samarbete är det snabbaste, minst riskabla och mest lönande
sättet att gå ut på internationella marknader. Internationell verksamhet innebär att
företagen stöter på olika problem (Ghauri et al., 2003). SMF-företagens begränsade
resurser för t.ex. produktutveckling, produktion, marknadsföring, export, finansiering
och informationsinsamling har ökat uppkomsten av olika typer av samarbetsformer
inom många branscher. Genom samarbete har parterna bl.a. en möjlighet att uppnå
stordriftsfördelar som krävs för att upprätthålla konkurrenskraften. Genom samarbete
kan parterna även uppnå synergieffekter.
Redan i slutet av 1970-talet delade Luostarinen (1979) in internationaliseringsalternativen enligt inåt- och utåtriktad internationalisering, samt internationalisering
genom samarbete. Rent begreppsmässigt kan denna indelning av internationaliseringsalternativ diskuteras, eftersom de tre alternativen inte är varandra uteslutande. Både
en inåt- och en utåtriktad internationalisering kan ske genom att företaget antingen går
ut ensamt eller genom samarbete.
Grundtanken att samarbete kan fungera som ett verktyg i företagens internationella
verksamhet är således inte helt ny. Den första doktorsavhandlingen i Finland kring
ämnet internationell verksamhet och samarbete publicerades i mitten av 1970-talet
(Kanerva, 1975). Internationellt har forskningen under flera decennier bedrivits bl.a.
kring internationella strategiska allianser och joint ventures (se t.ex. Contractor &
Lorange, 2002; Delios et al., 2004; Glaister & Buckley, 1996; Harrigan, 1988; Robson
et al., 2002; Vaidya, 2009). Denna forskning har fokuserat på storföretag och vertikala
samarbeten.
En forskningsinriktning som fokuserar på samarbete som ett alternativ i SMFföretagens internationella verksamhet har inte varit särskilt utbredd (se t.ex. Baird et
al., 1994; Freeman et al., 2006; Holmlund & Kock, 1998; Kirby & Kaiser, 2003; Tang,
2009; Ulubasoglu et al., 2009; Welch 1992). BarNir och Smith (2002) konstaterar att
begränsade resurser gör samarbete speciellt relevant för SMF-företag, och därför bör
företagen säkerställa möjligheterna att ingå samarbete med andra företag (jmf.
Schermerhorn, 1980). Amal och Freitag Filhos (2010) fallstudier av brasilianska SMFföretag visar bl.a. att samarbete påverkar t.ex. parternas val av marknad och
operationsalternativ i den internationella verksamheten. Ytterligare påvisar
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undersökningen att samarbete har en positiv inverkan på resultaten av den
internationella verksamheten (jmf. Babakus et al., 2006).
För att förbättra sin konkurrenskraft kan SMF-företagen sträva efter att effektivera den
ömsesidiga arbetsfördelningen, och sträva efter att sammanslå och utveckla sina
begränsade resurser. Genom en arbetsfördelning kan SMF-företagen koncentrera sig
på sina egna starka sidor. När man kombinerar och sammanslår sina styrkor kan
samarbetsparterna erbjuda konkurrenskraftiga helheter på den internationella
marknaden, vilket de ensamma inte skulle vara kapabla till. Kontinen och Ojalas (2011)
fallundersökning av finländska tillverkande SMF-företag visar att företagen kan bilda
samarbetskonstellationer och etablera nya formella relationer, vars syfte är att snabbt
utnyttja uppkomna möjligheter på de internationella marknaderna. Man kan se det
som ett strategiskt fönster som temporärt är öppet för att ge parterna en chans att
komma ut på marknaderna (Hadjikhani et al., 2005).
Om företagets omgivning har en låg internationaliseringsgrad, och om denna
omgivning förändras långsamt, kan företaget följa en traditionell, relativt långsam stegför-steg utveckling av sin egen internationella verksamhet. Däremot om omgivningen
internationaliseras snabbt, kan detta verka som en drivkraft för en snabbare utveckling.
På kort sikt krävs relativt stora resurser, vars tillgång kan möjliggöras t.ex. via
samarbete. Mitchell och Singh (1996) har studerat amerikanska dataföretag som
samarbetar och deras överlevnad i samband med drastiska förändringar i omgivningen.
Studien visar att samarbete ökar sannolikheten för överlevnad, vilket ger en hänvisning
om att samarbete har en viktig roll på de internationella marknaderna (jmf. Lee et al.,
2012).
1.3

Problemdiskussion

Ett fundamentalt beslut som alla internationellt aktiva företag måste ta är hur
verksamhetsprocesserna skall utformas och vilka resurser som skall engageras i den
internationella verksamheten. Ett annat beslut som speciellt SMF-företag måste ta är
hur man skall klara sig i den internationella konkurrensen med de förutsättningar som
finns. Ett av de många beslutsalternativen är att börja samarbeta med andra företag.
1.3.1

Vertikalt och horisontellt samarbete

Samarbetsforskningen har fokuserat på vertikalt samarbete (d.v.s. samarbete mellan
företag som befinner sig i olika led i distributionskedjan, t.ex. säljare och köpare).
Forskning som specifikt har fokuserat på horisontellt samarbete (d.v.s. mellan företag
som befinner sig i samma led i distributionskedjan såsom t.ex. konkurrerande företag)
har förekommit i mindre skala. Se bilaga 1 för en mera ingående sammanställning av
forskningen som berör samarbeten mellan konkurrenter.
Vissa författare har jämbördigt diskuterat både vertikala och horisontella samarbeten
(se t.ex. Chetty & Wilson, 2003; Park & Ungson, 2001; Perks & Easton, 2000;
Quintana-Garcia & Benavides-Velasco, 2004; Reve, 1992; Rindfleisch & Moorman,
2003; Valdes-Llaneza & Garcia-Canal, 2006; Vanyushyn et al., 2009). Forskningen har
också utgått från nätverk av konkurrenter, där alla inte samarbetar med alla (se t.ex.
Bernal et al., 2002; Gnyawali et al., 2006; Lazzarini, 2007). Vissa konkurrenter
samarbetar man med, vissa konkurrerar man med och vissa har man indirekta
relationer till. Ytterligare har forskning fokuserat på samarbeten mellan parter inom
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samma bransch, men det faktum att parterna kommer från samma bransch garanterar
inte att de är direkta konkurrenter med varandra (se t.ex. Kim & Parkhe, 2009;
Osarenkhoe, 2010; Oum et al., 2004; Perry et al. 2004). Forskningen kring horisontella
samarbeten har mera bedrivits kring tillverkande företag än kring tjänsteföretag.
Broløs (2009), Hellman (1993), Marois och Abdessemed (1996) samt Ritala et al.
(2009) är exempel på forskare som har fokuserat helt på servicesektorn. I en del av
forskningen har den empiriska kontexten utgjorts av både tillverkande företag och
tjänsteföretag (se t.ex. Yami & Nemeh, 2014).
Samarbete mellan konkurrenter kan vara ett relevant alternativ för aktörernas
internationella verksamhet (Bernal et al., 2002; Kock et al., 2010). Enligt Lewis (1990)
finns det en stor potential i dylika samarbeten. Företag inom samma bransch har
liknande verksamhet, produkter, teknologi, marknadsföringsintresse och man behöver
liknande råmaterial (jmf. Park et al., 2014; Ritala, 2010; Wu, 2014). Detta faktum ger
egentligen större möjligheter till samarbete än mellan företag i olika branscher. Chetty
och Wilson (2003:78) är inne på samma tankegång när de hävdar att “…it may be the
case that competitors represent the best sources of up-to-date information and
resources”. Konkurrenterna har de bästa uppdaterade källorna till information och de
mest lämpliga resurserna. Baumard (2009) påstår att samarbete mellan konkurrenter
de facto mycket väl kan vara den dominanta logiken i många branscher i framtiden.
SMF-företag kan säkerställa tillgången till resurser genom att välja en konkurrent som
sin samarbetspartner i den internationella verksamheten. Interna och externa faktorer
påverkar detta val. Vissa forskare har fokuserat på externa faktorer och deras betydelse
för samarbetet. De indikationer som man får av denna forskning är först och främst att
externa relationer och beroendeförhållanden (Elg & Johansson, 1996; Hellman, 1993)
och position (Ahuja, 2000) är faktorer som påverkar samarbetet och dess utveckling.
För det andra har forskningen identifierat att osäkerhet i efterfrågan och konkurrens är
orsaker till att konkurrenter samarbetar (Burgers et al., 1993; 1998). Osäkerheten gör
bl.a. att företag som uppvisar sämre resultat har en större vilja att starta förhandlingar
om samarbete med sina konkurrenter. För parterna blir det en avväggningsfråga
mellan reducerad osäkerhet och en minskad strategisk flexibilitet när de gör ett beslut
om de skall börja samarbeta, med vem de skall samarbeta, samt hur samarbetet skall
byggas upp.
De forskare som har fokuserat på interna faktorer kan ge hänvisningar om att tekniska,
ekonomiska och sociala resurser (Ahuja, 2000; Garrette et al., 2009; Marois &
Abdessemed, 1996; Perks, 2000), målsättning och innehåll (Marois & Abdessemed,
1996), intensitet (Luo et al., 2007), antalet huvudkonkurrenter som är med i
samarbetet (Ritala et al., 2008) samt lärande (Hamel et al., 1989) påverkar motiven
och möjligheterna till, samt resultaten av ett horisontellt samarbete. Bonel och Rocco
(2007) konstaterar i sin undersökning av italienska mineralvatten- och läskedryckproducenter att samarbete mellan konkurrenter innebär en förändring som kan ha en
positiv eller negativ påverkan både på interaktionen mellan processerna och på
processerna i sig i parternas ursprungliga verksamhet.
Kock et al. (2010) kommer i sin forskning fram till att internationella samarbeten
mellan konkurrenter ger parterna utvidgade möjligheter. Tillgång till distributörsnätverk, reducerade kostnader, ett bättre rykte, ett utvidgat produktsortiment, samt
delad kunskap och information mellan parterna är några av de möjligheter som de
identifierar i sin fallstudie av finländska tillverkare av lastbilsskåp och -släp.
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De ovan refererade resultaten bygger på ett relativt litet antal studier. Walley (2007)
hävdar att det finns obesvarade forskningsfrågor inom forskningsområdet utan att
närmare specificera vilka. Forskningen kan s.a.s. inte sägas ha verifierats genom att
flera studier har fokuserat på samma frågor. Av resultaten kan man se att det går att i
viss mån dra paralleller till forskningen kring vertikala samarbeten, och resultaten
genererade i den forskningen kring interna och externa faktorer och motiv.
1.3.2

Horisontellt samarbete som ett flerdimensionellt fenomen

Det finns olika typer av samarbete mellan konkurrenter. Fokus i denna avhandling är
att man kan skilja på vilken eller vilka funktioner i företaget samarbetet omfattar.
Inköp, produktion, marknadsföring o.s.v. är exempel på olika funktioner man kan
samarbeta kring. Man kan samarbeta kring gemensamma funktioner (t.ex.
gemensamma inköp) eller så gör man en uppdelning av funktionerna (t.ex. en part
tillverkar produkter som den andra säljer). Ett samarbete kring gemensamma
funktioner betecknas i denna avhandling som ett integrerat samarbete, medan ett
samarbete med uppdelade funktioner betecknas som ett sekventiellt samarbete.
Förekomsten av olika typer, indikerar att det är relevant att anta att orsaken till
samarbetet styrs av den strategiska situation parterna befinner sig i. Att välja
samarbetstyp i den internationella verksamheten torde således vara ett beslut som styrs
av olika externa och interna faktorer (jmf. Porter & Fuller, 1986).
Det finns skäl att beakta typen av samarbete mellan konkurrenter. Den forskning som
hittills har refererats till i problemdiskussionen har inte tagit i beaktande att det i
horisontella samarbeten kan förekomma en funktionsfördelning i samarbetet.
Ghemawat et al. (1986) samt Porter och Fuller (1986) gör en klassisk indelning i X- och
Y-typer av allianser. I det ena fallet väljer parterna att sammanslå sina resurser och
kompetenser för att uppnå stordriftsfördelar och för att dela risker (allians av typ Y,
vilket motsvarar integrerat samarbete), medan i det andra fallet strävar parterna efter
att dra nytta av specialisering och kompletterande resurser och kompetenser (allians av
typ X, vilket motsvarar sekventiellt samarbete).
Dussauge och Garrette (1995; 1998) för en likartad diskussion kring lika eller olika
insats av resurser och kompetenser och motiv till samarbete. De konstaterar ändå att
resultaten i deras studier skall tolkas försiktigt, p.g.a. problem i metod, gjorda
avgränsningar och operationalisering. Å ena sidan kan man hävda att ett teoretiskt
resonemang ger som svar att en sammanslagning av lika resurser bidrar till
kostnadsfördelar och riskdelning, medan det å andra sidan sällan i realiteten finns
exakt lika resurs- och kompetenskonstellationer i företagen. Man bör även beakta att
resurserna i ett företag kan kopplas både till interna (t.ex. produktionskunskap) och
externa (t.ex. tillgång till relationer och nätverk) verksamhetsprocesser. I
internationella samarbeten mellan parter som kommer från olika marknader kommer
de externt kopplade resurserna att vara olika, trots att de internt kopplade resurserna
(åtminstone i teorin) kan vara exakt lika.
Slutsatsen utgående från Dussauge och Garrettes (1995; 1998) diskussion är att man
inte vågar sig på att generalisera antagandet att stordriftsfördelar är motivet när man
samarbetar kring gemensamma funktioner och att synergieffekter är motivet när man
samarbetar kring uppdelade funktioner. En forskningsfråga är således fortfarande
varför konkurrenter väljer att göra en funktionsfördelning i samarbetet eller varför
inte? Det är frågan om två olika typer av samarbeten som torde ha olika motiv och roll i
den internationella verksamheten.
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Indelningen i integrerade och sekventiella samarbeten grundar sig på en dikotom
tanke. Rent konceptuellt betyder det att alla samarbeten mellan konkurrenter antingen
är av den ena eller den andra typen och att de samtidigt inte kan vara av båda typerna.
Det finns dock alltid en möjlighet att dikotomier är falska, m.a.o. kan antingen båda
typerna vara ”falska” eller så är de inte varandra uteslutande.
1.3.3

Spänningen mellan samarbete och konkurrens

I samarbete mellan konkurrenter råder det en spänning mellan samarbete och
konkurrens. Man samarbetar för att skapa värde, medan man konkurrerar för att
utnyttja värdet (Fernadez et al., 2014; Park et al., 2014; Ritala & HurmelinnaLaukkanen, 2009). Värdet gör att parterna blir mera konkurrenskraftiga gentemot
andra konkurrenter, samtidigt som det gör parterna mera konkurrenskraftiga mot
varandra.
Viss forskning visar att konkurrenter ganska allmänt samarbetar (se t.ex. Ghemawat et
al., 1986), men å andra sidan finns det även forskning som säger att samarbete mellan
konkurrenter skall undvikas (se t.ex. Robson et al., 2002). Levmore (1998) anser att
sådana känslor som stolthet, rädsla, övermod, nedlåtenhet och misstro kan ge svaret på
varför konkurrenter inte vill samarbeta.
En annan orsak till att konkurrenter inte vill samarbeta kan vara att spänningen kan
skapa problem och risker. Ett samarbete kan vara påtvingat och konfliktfyllt p.g.a.
ömsesidigt beroende (Bengtsson & Kock, 2000a). Att ett företag väljer att samarbeta
med en konkurrent, behöver inte ses som ett bevis på att företaget skulle överge sina
konkurrensinriktade intentioner vis-à-vis sin motpart (Hamel, 1991). Samarbetet
upphäver inte parternas autonoma ställning. Konkurrensdimensionen kan således inte
negligeras.
Både vertikala och horisontella samarbeten innehåller element av samarbete och
konkurrens. Även om det uppenbarligen finns likheter mellan vertikala och
horisontella samarbeten, så är det fråga om olika typer. Spänningen mellan samarbete
och konkurrens i vertikala samarbeten har olika natur och innebörd för parterna än i
horisontella samarbeten, bl.a. beroende på den interna konkurrensen mellan parterna.
Riskerna och källorna till konflikt kan vara olika.
En forskningsfråga är hur parterna hanterar spänningen mellan samarbete och
konkurrens? En obalans kan leda till att samarbetet avslutas (Raza-Ullah et al., 2014).
Park och Russo (1996) konstaterar att konkurrensinriktad verksamhet utanför
samarbetet minskar sannolikheten för att samarbetet skall överleva. Konflikter uppstår
t.ex. då domänerna överlappar varandra (Tidström, 2006). Bengtsson och Kocks
(2000a), Kaufmanns (1995), Fernandez et al.s (2014) samt Kotzab och Tellers (2003)
studier indikerar att samarbetsparterna kan dela upp samarbetet och konkurrensen på
olika funktioner. Man samarbetar i input-funktioner som innebär lägre risk (längre
från kunden) och konkurrerar i output-funktionerna där riskerna är större (närmare
kunden). I en studie av industriföretag i Hong Kong, identifierar Chin et al. (2008) att
konkurrenter samarbetar kring att skapa gemensamma standarder och utveckla
marknader, men konkurrerar kring pris och kvalitet (jmf. Gueguen, 2009; Yami &
Nemeh, 2014). Ritala et al. (2009) konstaterar också att när konkurrenter gemensamt
utvecklar nya tjänster så fokuserar parterna på samarbete i utvecklingsfasen, medan
fokus övergår till konkurrens i kommersialiseringsfasen.
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Å andra sidan visar forskning att konkurrenter de facto samarbetar i output-funktioner,
såsom marknadsföring (Bucklin & Sengupta, 1993), serviceutbud (Marois &
Abdessemend, 1996) och lansering av nya produkter (Garrette et al., 2009). I denna
diskussion kan man beakta vilken typ av samarbete det är frågan om. Sekventiella
samarbeten omfattar per definition flera funktioner, vilket torde betyda att parterna
samarbetar både i input- och output-funktioner, medan parterna i integrerade
samarbeten kan välja att samarbeta i input-funktioner för att minska risken för t.ex.
direkt konkurrens om kunderna. Frågan hur parterna skall hantera spänningen mellan
samarbete och konkurrens bör ytterligare utredas, eftersom den tidigare forskningen
uppvisar olika resultat. Bland andra Czakon et al. (2014), Fernandez et al. (2014) och
Tidström (2014) konstaterar att det behövs mera studier inom detta forskningsområde.
Intern konkurrens är en risk i ett samarbete mellan konkurrenter. En annan risk är
ofrivillig kunskapsöverföring, t.ex. att affärshemligheter avslöjas (Hamel et al., 1989;
Perks, 2000; Ritala 2009; Solitander, 2011). Speciellt i samarbeten kring forskning och
utveckling är risken stor (Wu, 2014). Å andra sidan identifierar Kock et al. (2010) i sin
fallstudie att t.ex. delad kunskap och information mellan parterna snarare ger
möjligheter än är en risk. Baumards (2009) studie inom den amerikanska
mikroprocessor-industrin visar att om man öppet delar kunskap med konkurrenter så
har det positiva effekter för innovationsprocesserna. En rimlig slutsats är således att
riskerna med att samarbeta med en konkurrent inte är generella, utan varierar från fall
till fall.
Om man beaktar typen av samarbete, borde man kunna anta att riskerna i integrerade
och sekventiella samarbeten inte torde vara desamma, eftersom det är frågan om olika
typer av samarbete. Frågan är vilka riskerna i integrerade och sekventiella samarbeten
är. Kan man identifiera skillnader? Utgående från sin forskning hävdar Mitchell et al.
(2002) att riskerna för kunskapsöverföring är större i samarbeten kring uppdelade
funktioner, eftersom parterna i samarbetet söker efter motparter med kompletterande
resurser och kunskaper (jmf. Dussauge et al., 2000; 2004). Logiskt sett torde riskerna
för kunskapsöverföring således vara mindre i integrerade samarbeten eftersom
insatserna av resurser och kunskaper är lika. Så som tidigare nämnts bygger en dylik
argumentation på en dikotom uppdelning av samarbetstyperna. I övrigt har
forskningen kring samarbetande konkurrenter inte desto mera fokuserat på skillnader i
risker beroende på samarbetstyp, vilket betyder att en vidare utredning av frågor kring
risker är relevant.
SMF-företag är i fokus i denna avhandling. I forskningen kring samarbete mellan
konkurrenter har data till stor del samlats in från storföretag. Kaufmann (1995), Kock
et al. (2010), Hu och Korneliussen (1997), Morris et al. (2007) och Tidström (2014) har
använt empiri insamlat från SMF-företag. Av dessa är det egentligen bara Hu och
Korneliussen (1997) som har tangerat frågor som kan tolkas beröra främst SMFföretag. Deras resultat säger att personliga relationer och ömsesidighet är faktorer som
positivt påverkar resultaten av ett samarbete. Förtroende mellan samarbetspartners,
eller såsom det ofta är i SMF-företag, förtroende mellan personer, lindrar spänningen
mellan samarbete och konkurrens. Strategiska beslut i SMF-företag är ofta inte
institutionaliserade i organisationen, utan är kopplade till t.ex. företagaren. Å ena sidan
är det en fördel, å andra sidan kan det vara en nackdel p.g.a. att företagets verksamhet
blir beroende av enskilda personer. I en samarbetskontext där parterna är
konkurrenter, betyder det att samma personer skall både samarbeta och konkurrera
samtidigt. Frågan är således på vilket sätt det faktum att parterna i samarbetet är SMFföretag påverkar samarbetet och riskerna, samt hur det påverkar hanteringen av
spänningen mellan samarbete och konkurrens?
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1.4

Avhandlingens syfte och avgränsningar

Samarbete mellan konkurrenter i den internationella verksamheten utgör ett viktigt
praktiskt och teoretiskt forskningsområde. Konkurrenter kan ha en strategisk och
operativ nytta av att samarbeta. Att konkurrenter samarbetar är ingen kuriositet. Trots
det har forskningen som har haft som avsikt att öka förståelsen för detta fenomen varit
mindre omfattande. En teoretisk kunskapsutveckling är önskvärd (Walley, 2007). Den
teoretiska kunskapsutvecklingen ger även praktiska implikationer för hur
företagsledare kan använda sig av samarbete i den internationella verksamheten, samt
vilken nytta och vilka risker det medför. Förutom företagsledare har även aktörer som
strävar efter att främja samarbete mellan SMF-företag nytta av resultaten.
Det övergripande syftet med denna avhandling är att analysera samarbeten mellan
konkurrerande SMF-företag, med avsikten att utveckla den teoretiska och empiriska
förståelsen av samarbeten, samt samarbetsmotiven och -förutsättningarna i en
internationell kontext.
I den teoretiska delen av denna avhandling ligger tyngdpunkten först och främst på att
diskutera forskningen kring horisontella samarbeten, men även forskning kring
vertikala samarbeten kommer att ingå i diskussionen för att komplettera den befintliga
kunskapen. En teoretisk modell som integrerar samarbete och den internationella
verksamheten utvecklas. Modellen är tentativ och kommer att utvecklas utgående från
resultaten i de empiriska studierna i denna avhandling.
Att välja att samarbeta med en konkurrent på de internationella marknaderna är ett
strategiskt eller operativt val. Att välja hur man samarbetar med en konkurrent är även
det ett strategiskt och operativt val. Dessa konstateranden leder således till att
målsättningen är att besvara följande delfråga:
Varför väljer parterna att samarbeta antingen integrerat eller sekventiellt i den
internationella verksamheten?
Ett samarbete mellan konkurrerande parter innehåller både element av samarbete och
konkurrens och element av harmoni och konflikt. En balans mellan dessa krävs för att
samarbetet skall uppnå eftersträvad målsättning. Målsättningen är ytterligare att
besvara delfrågorna inom detta tema:
Hur hanterar parterna spänningen mellan samarbete och konkurrens? Vilka är
problemen och riskerna i samarbetet?
Målsättningen är att diskutera hanteringen av spänningen mellan samarbete och
konkurrens samt problemen och riskerna i samarbetet genom att beakta att ett
samarbete mellan konkurrenter antingen kan vara integrerat eller sekventiellt.
Studien avgränsas till producerande SMF-företag. Ett motiv till att fokusera på denna
grupp är att hänvisa till deras betydelse för den finländska ekonomin (utrikeshandeln).
Visserligen står tjänster för den största delen av de ekonomiska aktiviteterna i Finland,
men i många fall kan de klassificeras som service till den producerande industrin (t.ex.
konsulttjänster, fastighetsservice, övervakning, bespisning, hälsovård o.s.v.). De
finländska serviceföretag som har internationaliserat sin verksamhet, har gjort det
närmast genom direkta investeringar på de internationella marknaderna (Toivonen et
al., 2009).
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Ett annat motiv till att exkludera rena serviceföretag är att produktion och konsumtion
av tjänster sker samtidigt. Företagets primära funktioner, såsom t.ex. inköp,
lagerhållning, produktion, försäljning o.s.v. är svåra att separera och t.o.m. identifiera i
rena serviceföretag som inte har inslag av produkter i sitt erbjudande. Samarbeten som
berör primära funktioner i dylika serviceföretag är av integrerad typ. Man kan närmast
i stödfunktionerna (t.ex. utrymmen, personal, tjänsteutveckling o.s.v.) identifiera
möjligheter till en funktionsfördelning. Producerande företag är således mera
intressanta studieobjekt när man är intresserad av att även studera sekventiella
samarbeten mellan konkurrenter.
Ovan beskrivna avgränsning berör således rena serviceföretag som enligt
Statistikcentralens (2012) indelning av näringsgrenar är klassificerade som sådana.
Avgränsningen exkluderar således inte service som sådan. För att skapa sig
konkurrensfördelar på marknaderna och för att differentiera sig har företag idag allt
mera börjat erbjuda tjänster som tillägg till produkter. Skillnaden mellan produkter och
tjänster är inte längre klar, eftersom båda delarna ingår i företagens totalerbjudanden.
De undersökta företagen i denna avhandling är klassificerade som producerande
företag, men i deras erbjudanden ingår även service t.ex. i form av kundutbildning,
maskinservice och installation.
Studien fokuserar inte på något specifikt skede i samarbetsprocessen (t.ex. inledning,
tillväxt o.s.v.) Studien fokuserar heller inte på något speciellt skede i utvecklingen av
den internationella verksamheten (t.ex. start, penetration, expansion o.s.v.).
Diskussionen i denna avhandling utgår från direkta former av samarbete mellan
konkurrenter, där målet för samarbetet är kopplat till parternas internationella
affärsverksamhet. Indirekta samarbeten mellan konkurrenter på politisk nivå, d.v.s.
inom olika branschorganisationer som har till uppgift att tillvarata branschens och
företagens intressen utelämnas ur diskussionen. Likaså samarbeten som är lagstridiga,
t.ex. priskarteller utelämnas ur diskussionen. Kontexten för de undersökta
samarbetena är parternas internationella verksamhet. Det läggs trots det mindre fokus
på kulturella aspekter i samarbetet. Att samarbetet är kopplat till parternas
internationella verksamhet betyder inte att parterna måste komma från olika länder
och kulturer. Parterna kan komma från samma land, medan målmarknaderna för
samarbetet ligger helt eller delvis utanför hemlandet. Detta är situationen i två av de
undersökta företagen, d.v.s. parterna är finländska företag som samarbetar
internationellt.
1.5

Utredning av begrepp

En enkel definition av begreppet samarbete är svår. Å ena sidan kan man se ömsesidiga
köpar–säljarrelationer som samarbete, medan man å andra sidan igen kan definiera
dessa som normala affärsförbindelser. Det kan även vara relevant att diskutera om
vissa typer av samarbetsformer egentligen är helt nya självständiga företag såsom t.ex.
vissa joint ventures. I litteraturen används flera olika synonyma termer för att beskriva
begreppet samarbete: relationer mellan företag, nätverk, koalition, kollaboration,
partnerskap, samarbetsarrangemang, samarbetsöverenskommelse, joint venture,
strategisk allians o.s.v. (Hellman et al., 1992). Lewis (1990) konstaterar att oberoende
av form, nationalitet, bransch och motiv till samarbete är grundingredienserna för att
lyckas ändå desamma.

11

1.5.1

Utredning av begreppet samarbete

Definitionerna på och innehållet i begreppet samarbete utvecklades under 1970-talet i
ett antal svenska doktorsavhandlingar (se t.ex. Andersson, 1979; Gullander, 1975;
Högberg, 1977; Norbäck, 1978; Stenberg, 1982). Gemensamma drag för definitionerna
är att man i samarbeten strävar efter långsiktighet, de är frivilliga mellan
självständiga företag, de uppfylls genom en överenskommelse eller ett kontrakt, man
utnyttjar varandras resurser, samarbetet uppfylls genom att göra något gemensamt
där samarbetets syfte är att förbättra konkurrenskraften och resultatet.
Ur Payans (2007) genomgång av definitioner på samarbete kan man se att synen på
begreppet senare har cementerats. Närmast är det operationaliseringen av begreppet
som har varierat i olika studier. I definitioner av begreppet samarbete har författare
ofta relaterat samarbete till tre andra begrepp, nämligen konflikt, konkurrens och
koordination (Payan, 2007). Konflikt och konkurrens har av vissa författare uppfattats
som motsatser till samarbete, men utgångspunkten i denna avhandling är att det ena
inte utesluter det andra, m.a.o. samarbeten kan innehålla både konflikt och
konkurrens. Vad gäller koordination så har diskussionen kretsat kring om samarbete
också innebär koordination av t.ex. aktiviteter och tvärtom. Utgår man ifrån att
samarbete innehåller någon form av gemensamma aktiviteter och utnyttjande av
varandras resurser, vilket är fallet i denna avhandling, kan man påstå att samarbete
även omfattar i mera eller mindre grad begreppet koordination. Däremot om
samarbete uppfattas som en attitydmässig inställning gentemot andra aktörer behöver
samarbete inte innebär koordination och tvärtom.
De svenska definitionerna från 1970-talet har legat till grund för ett antal finländska
undersökningar av samarbete mellan företag (se t.ex. Eräheimo & Lahti, 1991; Hovi,
1995; Jonninen, 1995; Laitila, 1992; Niinimäki, 1996; Vesalainen & Asikainen 1993).
Vissa av forskare betonar att normala köpar–säljarrelationer eller enskilda
transaktioner inte kan räknas som samarbete (Niinimäki, 1996; Vesalainen &
Asikainen, 1993). Enligt Hellman et al. (1992) kan man diskutera om det är relevant att
poängtera långsiktigheten i samarbeten. Många samarbetsöverenskommelser är gjorda
för att uppfylla ett specifikt mål (t.ex. ett projekt), varefter överenskommelsen upphör
när målet är nått. Enligt Vesalainen och Murto-Koivisto (1994) understöder
mångfalden av definitioner den tanken, att man med termen samarbete kan avse
mycket djupa och intensiva samarbeten, men även löst strukturerade former med liten
gemensam verksamhet mellan företagen. Samarbete mellan företag kan således
definieras enligt följande:
Samarbete grundas på en kort- eller långsiktig överenskommelse mellan fristående
företag. Överenskommelsen syftar till att ömsesidigt uppfylla alla parters
målsättning med samarbetet. Detta sker genom ett gemensamt utnyttjande av
resurser i gemensamma funktioner (förutom normala köpar–säljarrelationer och
enskilda transaktioner). Utanför samarbetsfunktionerna förblir parterna fristående.
Definitionen omfattar både kortsiktigt operativt och långsiktigt strategiskt samarbete.
Den omfattar även informellt (indirekt) och formellt (direkt) samarbete. Formellt
samarbete är öppet, planerat och styrt, medan informellt närmare är individuellt,
slumpmässigt och oplanerat. Det informella samarbetet kan t.ex. innebära utbyte av
personal och information.
Samarbetet är vanligtvis frivilligt, men definitionen utesluter inte att samarbete kan
uppstå p.g.a. nödvändighet. Definitionen poängterar dock inte explicit syftet med ett
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samarbete, eftersom parterna kan ha olika målsättningar. Detta kan vara helt naturligt i
t.ex. ett internationellt samarbete där parterna kommer från olika länder. Definitionen
indikerar att samarbetet kräver någon form av insats för att kunna kallas samarbete.
Till slut utesluter definitionen att företagsköp och fusioner kan definieras som
samarbete.
1.5.2

Utredning av begreppet horisontellt samarbete

Med horisontellt samarbete avses sådant samarbete som sker mellan företag i samma
led i distributionskedjan (till skillnad från vertikalt samarbete, där parterna befinner
sig i olika led i distributionskedjan). Det kan vara frågan om parter med
kompletterande produkter som skapar en helhetslösning, eller så kan parternas
produkter vara orelaterade (t.ex. samarbete på inköpssidan). Samarbetet kan även ske
mellan parter med överlappande produkter och marknader, d.v.s. man har samma
domän. Horisontella samarbeten mellan aktörer behöver således inte betyda att man är
konkurrenter sinsemellan om domänerna är olika. När begreppet horisontellt
samarbete används i avhandlingen, har det betydelsen samarbete mellan konkurrenter
och inte samarbete mellan komplementärer.

Kunder

Företaget

Komplementärer

Vertikalt

Konkurrenter

Leverantörer
Horisontellt

Fokala aktörens samarbetsformer (franchising, licensering, joint ventures,
strategiska allianser, nätverk, o.s.v.) och samarbetsbeteenden (funktioner,
sätt att arbeta, o.s.v.)
Övriga aktörers relationer som indirekt har påverkan på den fokala
aktören
Figur 1

2

Vertikalt och horisontellt samarbete (utgående från Nalebuff & Brandenburger,
1996:27)2

Figuren utgår från Nalebuff och Brandenburgers (1996) värdenät. Den är kompletterad för att specificera
skillnaden mellan vertikalt och horisontellt samarbete. Olika samarbetsformer och relationer är också
exemplifierade i den kompletterade figuren.

13

Ifall parterna i samarbetet är flera än två kan man tala om nätverkssamarbete. Ett
nätverkssamarbete kan betyda att alla parter inte behöver vara direkt kopplade till
varandra. I ett nätverkssamarbete kan parterna ha vertikala och horisontella relationer
till varandra. Den interna konkurrensen inom nätverkssamarbetet är beroende av
parternas domänlikhet. Att leda ett helt nätverk av samarbeten ställer, p.g.a. antalet
parter och deras inbördes relationer till varandra något andra krav än att leda enskilda
(dyadiska) samarbeten (Gomes-Casseres, 1996; Yoshino & Rangan, 1995).
1.5.3

Utredning av begreppet konkurrens

Klassiska konkurrensteorier utgår ifrån att konkurrens kan klassificeras utgående från
objektiva föreställningsramar, t.ex. att konkurrenter är företag inom samma bransch
eller företag som har samma kunder. Graden av konkurrens kan dock variera inom
olika branscher. Graden av konkurrens påverkas av graden av heterogenitet inom
branschen. Företagens val av strategi, prisnivå, kvalitet, kundgrupp och marknad
påverkar konkurrensen. Detta pekar på att en definition som utgår från strukturer inte
är tillräcklig, utan konkurrenternas agerande måste även inkorporeras i definitionen.
Ett darwinistiskt perspektiv ser konkurrens som en rivalitet om levnadsutrymme.
Burke et al. (1988:1) ser konkurrens som "Rivalry for the possession of a not easily
divisible object or the achievement of an exclusive outcome... Each contestant tries to
gain the desired object, while denying it to the rivals". Konkurrens innebär att åtgärder
som vidtas av ett företag, har negativa effekter på dess konkurrenter, som i sin tur
vidtar motåtgärder för att defensivt eller offensivt möta konkurrensen. Enligt detta
perspektiv bör det således finnas ett inbördes beroende mellan företagen för att
konkurrens skall råda. Konkurrens är enligt detta en vinna–förlora-situation.
Bengtsson (1994) vill se konkurrens som beroende av aktörernas subjektiva
uppfattningar av andra aktörer och deras ageranden. Subjektiva uppfattningar styrs
bl.a. av normer och värderingar. Uppfattningar påverkas även av vilka typer av
relationer man har till de andra aktörerna. På så sätt kommer även sociala dimensioner
av konkurrens att vara intressanta enligt detta perspektiv. Porac et al. (1995) och Reger
och Huff (1993) konstaterar att konkurrens är socialt konstruerade kognitiva
tankemodeller. Aktörerna ser marknaden som ett nätverk bestående av undergrupper
av företag, där grupptillhörigheten definierar vem som är konkurrent och därigenom
vem man skall "övervaka".
Utgående från detta definierar Porac et al. (1995:204) konkurrens som "...rivalry is
occurring when one firm orients toward another and considers the actions and
characteristics of the other in business decisions, with the goal of achieving a
commercial advantage over the other". Detta perspektiv beaktar att konkurrensen kan
vara asymmetrisk, d.v.s. om A anser att B är en konkurrent, behöver det inte betyda att
B anser att A är en konkurrent. Perspektivet beaktar att marknaden är imperfekt,
bestående av heterogena aktörer som (eller åtminstone delvis) är medvetna om
varandras ageranden, och som därigenom försöker skapa kvasi-monopol genom att
utforma sina strategier utgående från den subjektiva uppfattning de har av
konkurrenternas strategier. Perspektivet beaktar även att konkurrens inte är ett statiskt
fenomen, utan utvecklas med tiden (eftersom uppfattningar förändras).
I denna avhandling utgör Porac et al.s (1995) definition på konkurrens
utgångspunkten. Konkurrenter är de företag som subjektivt blir uppfattade som
konkurrenter, och således blir deras ageranden beaktade vid utformandet av de egna
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strategierna. Målet med konkurrensstrategierna är att skapa någon form av fördel
gentemot konkurrenterna.
1.5.4

Utredning av begreppet samarbete mellan konkurrenter

Bengtsson och Kock (1999) identifierar fyra typer av relationer mellan konkurrenter
(jmf. Easton, 1990; Easton & Araujo, 1992; Gadde & Håkansson, 1993; Wilkinson &
Young, 1997). Typen av relation varierar med tiden. Typen av relation kan vid en
tidpunkt vara konkurrensinriktad för att i ett senare skede skifta till en mera
samarbetsinriktad relation, en samexisterande relation kan skifta till en mera
konkurrensinriktad o.s.v. I den internationella verksamheten bör man då bestämma
från situation till situation, vilken typ av relation man vill ha till sina konkurrenter.
Samarbete

Samexistens

Konkurrent
A

Konkurrent
C
Fokal
aktör

Konkurrent
B

Konkurrent
”Coopetition”

Figur 2

Konkurrens

D

Olika typer av relationer mellan konkurrenter (Bengtsson & Kock, 1999:181)

Relationerna varierar beroende på frekvensen av utbyte, samt engagemang, makt och
beroende i relationerna. 1) Samexistens innebär inget ekonomiskt utbyte, utan närmast
utbyte av information och sociala kontakter. Några direkta kopplingar mellan företagen
finns inte eftersom man inte interagerar med varandra. 2) Samarbete innebär frekvent
interaktion mellan företagen. Alla typer av kopplingar kan förekomma. Även om
företagen samarbetar är de ändå varandras konkurrenter, vilket t.ex. kan påverka
förtroendet för varandra. 3) Konkurrens karaktäriseras av rivalitet mellan parterna.
Relationen mellan parterna kan sägas vara ett nollsummespel. 4) ”Coopetition”
(samarbete och konkurrens) inkluderar både ekonomiskt och icke-ekonomiskt utbyte.
Man samarbetar på vissa områden, medan man på andra områden är varandras
konkurrenter. Målsättningen är ömsesidig när man samarbetar, men inte när man
konkurrerar.
Easton (1990) omnämner ytterligare några typer av relationer mellan konkurrenter,
nämligen konflikt och maskopi. Konflikt kan ses som en form av konkurrens. Med
konflikt avses närmast en fokusering på att skada en särskild opponent (= konkurrent),
medan konkurrens är objektcentrerad, t.ex. konkurrens på en marknad. Maskopi igen
kan ses som en särskild samarbetsform mellan konkurrenter, där man samarbetar i
syfte att skada en tredje part.
Det är skäl att poängtera att en typ av relation inte utesluter en annan, d.v.s.
relationerna är inte kopplade till olika aktörer, utan olika verksamhet. Konkurrenter
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kan således samtidigt samarbeta i vissa funktioner, konkurrera i andra, och slutligen i
vissa funktioner inte ha någon koppling alls. Enligt Bengtsson och Kock (1999) kan
förändringar i relationer mellan konkurrenter förklaras utgående från förändringar i
beroendeförhållanden och inbördes positioner, snarare än intresse av att samarbeta.
En konkurrent som har en stark position, och inget behov av externa resurser kommer
troligen att fokusera på en konkurrensinriktad strategi. En konkurrent som har behov
av externa resurser kommer troligen att fokusera på en mera eller mindre
samarbetsinriktad strategi. Samexistens till slut är en alternativ strategi för en
konkurrent som har en svag position. Man har inte ett intresse av att samarbeta, och
som motpart är man inte attraktiv p.g.a. bristande resurser.
Tolkningen av Bengtsson och Kocks (1999) modell är dock oklar på en punkt, nämligen
skillnaden mellan samarbete och ”coopetition” förblir konceptuellt diffus. Bengtsson et
al. (2010) hävdar att det råder en förvirring vad begreppet ”coopetition” egentligen står
för (jmf. Czakon et al., 2014; Chen, 2008; Galvagno & Garaffo, 2010). De har
identifierat två utgångspunkter; ”coopetition” som en kontext och ”coopetition” som en
process (jmf. Rusko, 2011a). Att det råder en förvirring leder bl.a. till att vissa forskare
medvetet eller omedvetet i sin diskussion utgår från båda utgångspunkterna, utan att
närmare specificera vilken (se t.ex. Walley, 2007).
En kontext-synvinkel utgår från att det finns en uppsättning samarbets- och
konkurrensinriktade relationer på marknaden som påverkar aktörernas beteende (se
t.ex. Luo, 2004; Nalebuff & Brandenburg, 1996). Detta kan avse att samarbetet och
konkurrensen kan vara delade på olika aktörer eller olika verksamhet. Vissa aktörer
samarbetar man med, vissa aktörer konkurrerar man med, eller i viss verksamhet
samarbetar man, i annan konkurrerar man (se t.ex. Kotzab & Teller, 2003).
Konkurrenter kan ha relationer till varandra, men även andra konstellationer av
relationer innefattas samtidigt av begreppet ”coopetition”, såsom t.ex. vertikala
relationer (se t.ex. Mione, 2009), relationer till komplementärer (se t.ex. Ganguli,
2007; Ritala et al., 2014; Walley, 2007), kunder (se t.ex. Levy et al., 2003),
myndigheter (Rusko, 2011b) och t.o.m. konsumenter (se t.ex. Walley, 2007).
”Coopetition” kan ur en kontext-synvinkel även omfatta ett nätverk där alla aktörer är
konkurrenter sinsemellan, men alla relationer i nätverket är inte direkta och
ömsesidiga (se t.ex. Gnyawali et al., 2006; Gnyawali & Madhavan, 2001; Osarenkhoe,
2010; Solitander & Tidström, 2010). ”Coopetition” kan även avse (transitiva) triader
där bindningarna mellan de konkurrerande aktörerna kan vara samarbets- eller
konkurrensinriktade (se t.ex. Madhavan et al., 2004). Ytterligare kan begreppet
”coopetition” omfatta dyader mellan olika typer av aktörer. ”Coopetition” i dyadiska
relationer kan beskrivas som en kontext bestående av samarbets- (likartade) och
konkurrensinriktade (motstridiga) intressen (Padula & Dagnino, 2007).
En processs-synvinkel utgår ifrån att ”coopetition” avser en ömsesidig direkt relation
mellan två eller flera aktörer. Relationen som omfattar både samarbete och konkurrens
samtidigt kan identifieras t.ex. på intraorganisatorisk (se t.ex. Luo, 2005; Luo et al.,
2006; Tsai, 2002) och interorganisatorisk nivå mellan konkurrerande företag (se t.ex.
Bengtsson et al. 2010; Kock et al. 2010; Tidström, 2006) eller konkurrerande
organisationer (se t.ex. Soekijad & Andriessen, 2003). I relationen både samarbetar och
konkurrerar parterna samtidigt. Balansen mellan samarbete och konkurrens varierar
(se figur 3). Ibland är samarbetsdimensionen starkare, ibland konkurrensdimensionen
(jmf. Czakon & Rogalski, 2014).
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Partner

Anpassare

Starkt

Samarbete

Svagt

Olika exempel på
”coopetition”

Ensamspelare
Svag

Utmanare
Stark

Konkurrens
Figur 3

Olika dimensioner av ”coopetition” (utgående från Bengtsson et al., 2010:199 och
Luo, 2004)3

Utredningen av begreppet ger som resultat att man egentligen kan tala om tre typer av
relationer mellan konkurrenter; samexistens, konkurrens och ”coopetition”.
Utgångspunkt i denna avhandling är att utgå från samma förståelse som Bengtsson et
al. (2010) och Kock et al. (2010) har för begreppet ”coopetition”, d.v.s. det avser
samarbete och konkurrens samtidigt i en relation mellan företag, och att parterna
därmed kan betraktas som både samarbetspartners och konkurrenter. Eftersom det
råder en konceptuell oklarhet kring begreppet ”coopetition” används begreppet
samarbete mellan konkurrenter som synonym i denna avhandling.
1.5.5

Utredning av begreppet internationellt samarbete

Welch och Luostarinen (1988) utgår ifrån att en internationalisering innebär ett ökat
engagemang i internationella aktiviteter. Denna tankegång ser den internationella
verksamheten som en konstant tillväxtprocess. Chetty och Campbell-Hunt (2003b) vill
kritisera denna tankegång, eftersom en internationaliseringsprocess inte alltid är
progressiv utan även kan stagnera och återgå. Calof och Beamish (1995:116) definition
säger att internationell verksamhet innebär ”the process of adapting firms’ operations
(strategy, structure, resources, etc.) to international environments”. Denna definition
utgår ifrån att internationell verksamhet kan karaktäriseras som en anpassning till den
internationella omgivningen. Denna definition är utgångspunkten denna avhandling.
En stor roll i denna anpassningsprocess är hur man väljer att verka (export,
licensiering, agent, samarbete, eget dotterbolag o.s.v.) på den utländska marknaden. En
anpassning kan antingen innebära 1) en penetration på utländska marknader, 2) en
expansion på utländska marknader, 3) en konsolidering eller ett behållande av
verksamheten på utländska marknader, samt 4) en avveckling av verksamheten på
utländska marknader. Ifall anpassningen är frågan om tillväxt, betyder det ett ökat krav
på interna resurser (t.ex. personal, organisation och ekonomi). SMF-företag torde inte i

3 Figuren är kompletterad med Luos (2004) fyra roller som beskriver naturen av parternas relation till
varandra i ”coopetition”.
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större utsträckning utnyttja samarbete som ett avvecklingsverktyg, vilket betyder att
forskningsintresset i denna avhandling primärt inte ligger inom det området.
Den internationella verksamheten kan vara utåtriktad (t.ex. export = företaget säljer till
den internationella marknaden) eller inåtriktad (t.ex. import = företaget köper från den
internationella marknaden). Ofta är verksamheten både och. Inåtriktad verksamhet har
en betydelse för den utåtriktade, eftersom den ger kunskap och erfarenheter som kan
utnyttjas när man börjar operera på andra marknader än hemmamarknaden. Det finns
således en koppling mellan inåt- och utåtriktad internationell verksamhet (Fletcher,
2001; Holmlund et al., 2007; Korhonen, 1999). Denna koppling ligger dock utanför
denna avhandlings intresse.
Internationell
verksamhet

Inåtriktad verksamhet

Figur 4

Utåtriktad verksamhet

Inåtriktad och utåtriktad internationell verksamhet

Denna avhandling fokuserar på utåtriktad internationell verksamhet, eftersom det
främst är den utåtriktade internationella verksamheten som t.ex. det finländska Arbetsoch näringsministeriet avser när de talar om att SMF-företagens internationalisering
bör främjas. Eftersom de fokala företagen i denna avhandling är finländska SMFföretag avses med termen internationellt samarbete således ett samarbete vars
(del)syfte är att anpassa den finländska samarbetspartens eller de finländska
samarbetsparternas verksamhet till utländska marknader. Den huvudsakliga
målmarknaden för samarbetet ligger utanför Finland, medan samarbetsparterna kan
komma från Finland eller från utlandet.
1.6

Forskningsstrategi

Inom företagsekonomi finns det inget forskningsparadigm som skulle ge enhetliga
riktlinjer
för
hur
företagsekonomisk
forskning
skall
bedrivas.
Olika
vetenskapsfilosofiska synsätt ger olika riktlinjer för hur man skall förstå, förklara och
förbättra företagsekonomiska problem. Synsätten gör olika antaganden om den
verklighet man undersöker, d.v.s. vilken uppfattning man har av det fenomen som skall
undersökas (ontologi) och på vilket sätt kan man erhålla kunskap om detta fenomen
(epistemologi).
Figur 5 beskriver schematiskt hur forskarens verklighetsuppfattning, teoretiska
perspektiv och forskningsansats är sammanlänkade till resultaten i t.ex. ett
företagsekonomiskt forskningsprojekt. Varje begrepp i figuren innebär att forskaren
gör ett val.
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Forskningsansats

Forskningsidé

Verklighetsuppfattning
Teoretiskt perspektiv
Metod

Problem och syfte

Resultat
Figur 5

Faktorer som påverkar ett forskningsresultat

Forskningen startar med en idé, som kan vara empiriskt och/eller teoretiskt genererad.
Idén vidareförädlas till ett mera specifikt definierat forskningsproblem och -syfte.
Forskningen kan ses som en interagerande process där forskarens
verklighetsuppfattning, samt val av forskningsproblem och syfte, val av teoretiskt
perspektiv och val av forskningsansats påverkar varandra. I normalfallet kan man utgå
ifrån att influenserna inte är lika starka i alla riktningar. Verklighetsuppfattningen
torde t.ex. påverka problemställningen och syftet starkare än tvärtom, medan när det
gäller forskningsansatsen är förhållandet det motsatta. Begreppen till höger i figur 5 är
även starkt sammankopplade. Verklighetsuppfattningen styr valet av teoretiskt
perspektiv o.s.v.
Oavsett vilka vetenskapsfilosofiska ställningstaganden forskaren tar, råder det enligt
Johansson Lindfors (1993) en filosofisk ambivalens. En orsak till detta är att vissa
vetenskapsfilosofiska frågor egentligen inte kan besvaras absolut. Är verkligheten
objektiv eller subjektiv? Kan man skapa kunskap objektivt, eller är den genomsyrad av
subjektiva värderingar? Detta är några exempel på obesvarade frågor. Det
ställningstagande som forskaren tar ger riktlinjer för hur forskningsproblemet angrips,
men den filosofiska ambivalensen kan dock leda till medvetna och omedvetna
avvikelser från det synsätt som förespråkas av forskaren.
1.6.1

Verklighetsuppfattning

Olika författare använder sig av olika indelningsgrunder och begrepp när de diskuterar
olika vetenskapsfilosofiska paradigm. Förenklat kan man säga att diskussionen kring
ontologi och epistemologi kulminerar i en diskussion kring en objektiv syn på
verkligheten och kunskapen mot en subjektiv dito (se t.ex. Arbnor & Bjerke, 1994;
Arndt, 1985; Burell & Morgan, 1979).
Utgår man från Arbnor och Bjerke (1994) kan man i grova drag urskilja tre olika sätt att
se på verkligheten, och därigenom tre olika sätt att angripa ett företagsekonomiskt
forskningsproblem: ett analytiskt synsätt, ett systemsynsätt och ett aktörssynsätt. Det
analytiska synsättet representerar en starkt positivistisk tradition, med en objektiv
verklighets- och kunskapssyn. Detta synsätt motsvarar inte min egen uppfattning, även
om det analytiska synsättet ändå kan vara användbart för vissa syften. Därför kommer
detta synsätt inte att diskuteras mera, utan de aspekter inom system- och
aktörssynsättet som jag tar fasta på kommer kort att presenteras. System- och framför
allt aktörssynsättet står för en mera subjektiv verklighetsuppfattning.
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System- och aktörssynsätt
Systemsynsättet har en disciplinöverbyggande ambition (Arbnor & Bjerke, 1994). Vid
studier av nya problem kan man relativt fritt använda analogier från andra studier och
forskningsområden. Systemsynsättet tenderar att se ett företags aktiviteter som en
anpassning till en osäker omgivning (Thompson, 1967). Inom systemsynsättet söker
man enligt Arbnor och Bjerke (1994) efter krafter som påverkar systemet som helhet
och som visar sig vara mera eller mindre ändamålsenliga (eller nedbrytande) för detta
system. Systemet utgörs av strukturer och processer. Systemet uppfattas holistiskt,
d.v.s. helheten är större än summan av dess delar adderade tillsammans. Detta faktum
leder till att interaktionen mellan strukturerna och processerna är intressant.
Aktörssynsättet kompletterar denna bild genom att poängtera de individuella
intentionerna i processerna och det sociala i strukturerna.
Ser man ett internationellt samarbete som ett öppet system, utgår man först och främst
ifrån att systemet påverkas av kontexten. Interaktionen mellan strukturerna och
processerna i systemet och interaktionen mellan systemet och kontexten är väsentlig,
eftersom den skapar ömsesidiga effekter. Å ena sidan konfronteras samarbetsparterna
av osäkerhet och hot från en dynamisk omgivning, t.ex. i form av en teknologisk,
ekonomisk, social eller politisk förändring, eller i form av påverkan från konkurrenters,
kunders, leverantörers och andra intressenters sida. Å andra sidan skapar den interna
sociala dynamiken och aktörernas agerande potentialen för den internationella
verksamheten och för samarbetet.
Aktörssynsättet inriktar enligt Arbnor och Bjerke (1994) sig på att förstå vilken
betydelse och innebörd olika aktörer lägger i sina handlingar och i den omgivande
miljön. Verkligheten antas därför vara en social konstruktion, där helheten förstås
utifrån aktörernas verklighetsbilder. Ett internationellt samarbete kan ses som en
social konstruktion. Relationen mellan parterna baserar sig t.ex. på upplevd
ömsesidighet. Denna ömsesidighet tar sig i uttryck i interaktionen mellan parterna och
de aktiviteter som genomförs. Ömsesidigheten avspeglar relationen på individ- och
företagsnivå.
Aktörers rationalitet
Man kan diskutera om beslutsfattandet i företag sker på rationella eller irrationella
grunder. En polarisering av begreppet rationalitet i en antingen–eller-situation är
enligt min mening inte relevant. En människa är i en given situation ibland fri att agera
på egna villkor, och ibland inte. Människan är i den meningen både aktiv och passiv.
Detsamma gäller det rationella beslutsfattandet.
Thompson (1967:1) hävdar att företag är rationella: "Because they are expected to
produce results, their actions are expected to be reasonable or rational". Företag är
rationella då det finns en förväntning att de skall skapa resultat i sin verksamhet.
Rationaliteten skapar gränser inom vilka företagen agerar. Thompson (1967)
konstaterar dock att företag i en komplex omgivning har en begränsad kapacitet att
samla in och bearbeta information, eller att förutspå konsekvenser av alternativ.
Komplexiteten är företagen övermäktig, och besluten blir gjorda inom ramarna för en
begränsad rationalitet. Ledstjärnan i beslutsfattandet övergår från att erhålla
maximerad nytta till att erhålla tillfredsställande nytta (jmf. Cyert & March, 1963).
Denna begränsning är beroende av individens begränsade förmåga att processa
information.
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Enligt Brownie och Spender (1995) betyder begränsad rationalitet att individer skapar
förenklade mentala modeller för att lösa komplexa problem. Osäkerheten och
tvetydigheten i situationen tolkas subjektivt, och beslut görs genom en bedömning.
Rationalitet skall således förstås utgående från individernas subjektiva
föreställningsramar och de subjektiva restriktioner de arbetar inom.
Man kan således ifrågasätta rationalitetsantagandet, och hävda att företagets beteende
mera grundar sig på subjektiva grunder eller föreställningar såsom normer och
värderingar. Rationalitetsantagandet utgår ifrån att effektivitet är det yttersta målet.
Trots detta kan man diskutera om dessa principer genomsyrar hela företaget. Ett
företag är sammansatt av en grupp människor vars föreställningar är grunden för
verksamheten.
Dessa individuella föreställningar behöver nödvändigtvis inte sammanfalla med de
föreställningar som råder på företagsnivå. I grunden har företag ett behov av stabilitet
och effektivitet, eftersom de bör uppvisa ett positivt resultat för att överleva. Individer
som på företagets vägnar fattar beslut påverkas av detta faktum. Denna
individrelaterade rationalitet är dock subjektiv och inte objektiv.
Enligt min syn råder det en subjektivt (socialt) konstruerad rationalitet i företagen.
Beslutsfattandet influeras av individers uppfattning av externa och interna
förhållanden, och förändringar i dessa förhållanden. Besluten sker dock inte i ett socialt
vakuum. Individernas subjektiva föreställningar och de sociala ramar inom vilka de
arbetar påverkar besluten. Forskningen kring samarbetande konkurrenter har bl.a.
identifierat att samarbetsparterna tolkar spänningen mellan samarbete och konkurrens
både kognitivt och känslomässigt och de agerar därefter (Bengtsson & Kock, 2014;
Fernandez et al., 2014; Raza-Ullah et al., 2014). Besluten som företagen tar i den
internationella verksamheten och beslutet att samarbeta med konkurrenter i denna
verksamhet styrs således inte enbart av ett rationellt, planerat beteende. Irrationella
orsaker påverkar även beslutsfattningen.
1.6.2

Teoretiska perspektiv

Samarbete som fenomen har utforskats relativt intensivt ur flera olika synvinklar. Inom
forskningen kring samarbetande konkurrenter är ofta förekommande teoretiska
utgångspunkter transaktionskostnadsteorin (TCE), ett resursbaserat synsätt4, samt ett
nätverkssynsätt (inkluderar t.ex. IMP). Skillnaderna ligger i vilka fenomen man vill
förklara, och därigenom hur man tolkar de teoretiska grunderna. Exempel på forskare
som utgått från de olika teoretiska grunderna finns angivna i tabell 1.
Olika teoretiska utgångspunkter vilar ofta på olika grundantaganden, som ibland kan
t.o.m. vara motstridiga. Olikheterna är beroende på om man fokuserar på t.ex.
ekonomiska, resursbaserade, eller nätverksinfluerade perspektiv, och på vilket sätt
dessa perspektiv beaktar kontexten eller inte. Olikheter behöver inte vara av sådan
karaktär att de förhindrar en teoretisk integration. Genom att integrera olika teoretiska
4 För att förenkla diskussionen behandlas t.ex. det resursbaserade (RBV) synsättet och synsättet som
baserar sig på organisatorisk förmåga (OC) som likartade. Mahoney (1995) konsterar att de två synsätten
kan integreras. Företagets dynamiska förmåga avspeglas i sättet att styra, omvandla och omforma interna
kompetenser och resurser, samt integrera dessa med kompletterande externa resurser och kompetenser
för att utveckla konkurrensförmågan och skapa värde i en föränderlig kontext. När det i avhandlingen talas
om resurser, kan man se det i en vidare mening, omfattande även kunskap, kompetenser, erfarenhet och
förmåga.
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perspektiv skapar man en referensram som närmare motsvarar verkligheten, eftersom
verkligheten inte är endimensionell.
Tabell 1

Teoretiska utgångspunkter inom forskningen kring samarbete mellan
konkurrenter

Forskningen kring samarbete mellan konkurrenter
Transaktionskostnadsteorin
(TCE)

Bucklin & Sengupta, 1993
Burgers et al., 1993
Park & Russo, 1996

Ett resursbaserat synsätt

Ahuja, 2000
Dussauge et al., 2000
Garrette et al., 2009
Gnyawali & Park, 2009
Mitchell et al. 2002
Ritala et al., 2008; 2009

Ett nätverkssynsätt

Bengtsson & Kock, 1999; 2000a
Easton, 1990
Easton & Araujo, 1992
Tidström, 2006
Tidström & Åhman, 2006
Kock et al., 2010

Allt flera forskare har börjat plädera för att utnyttja mångdimensionella, holistiska
teoretiska grunder, för att förstå empiriska fenomen. Så är även fallet bl.a. inom
samarbetsforskningen (Osborn & Hagedoorn, 1997; Robson et al., 2002; Spekman &
Celly, 1995; Varamäki 2001) och inom forskningen om samarbete mellan konkurrenter
(Czakon et al., 2014; Ritala, 2010). I denna avhandling omfattas dessa tankegångar, och
den utgår från flera teoretiska utgångspunkter för att öka förståelsen för internationella
samarbeten mellan konkurrerande SMF-företag.
1.6.3

Forskningsansats

Forskningsprocessen i denna avhandling följer en abduktiv logik. Det abduktiva
tankesättet är ett svar på diskussionen kring den induktiva respektive deduktiva
logikens begränsningar, och motsvarar enligt Coffey och Atkinson (1996) hur forskare
rent praktiskt inom de flesta discipliner angriper ett forskningsproblem. Olika former
av abduktion kan identifieras (Kirkeby, 1990).
Enkelt kan man säga att abduktion är en process som byggs upp genom ”...a repeated
interaction among existing ideas, former findings and observations, new
observations, and new ideas” (Coffey & Atkinson, 1996:156). Processen kan
karaktäriseras som en upprepad jämförelse mellan existerande teori och nya
observationer. Teoribyggande är en integrerad och inte en separat del i
forskningsprocessen (Alvesson & Sköldberg, 2000; Coffey & Atkinson, 1996; Strauss &
Corbin, 1990).
Idéer kommer från olika källor. Ifall forskarens förförståelse är väldigt fokuserad, är
chanserna till nya upptäckter och insikter väldigt begränsade. Det finns i alla fall olika
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orsaker till att starta forskningen med en a priori teoretisk referensram. Det är svårt att
studera ett komplext fenomen holistiskt, utan att på förhand dra upp vissa riktlinjer
eller skapa en karta över vad som skall undersökas.
Vartefter forskningen framåtskrider blir kartan mera sofistikerad och utvecklad. En
teoretisk referensram hjälper forskaren att fokusera studien genom att identifiera t.ex.
vilka variabler som är mest relevanta och genom att identifiera förhållandet mellan
dessa variabler. Utgående från detta vet forskaren primärt vilken data som skall samlas
in och analyseras.
Conceptual frameworks are simply the current version of the researcher’s map of the territory
being investigated. As the explorer’s knowledge of the terrain improves, the map becomes
correspondingly more differentiated and integrated. Thus, conceptual frameworks are developed
at the beginning of a study and evolve as the study progresses.
A conceptual framework forces you to be selective – to decide which variables are most
important, which relationships are likely to be most meaningful, and, as a consequence, what
information should be collected and analyzed – at least at the outset. (Miles et al., 2013:20)

En teoretisk referensram hjälper även till att identifiera teoretiska motstridigheter och
luckor i tidigare forskning. Strauss och Corbin (1990) poängterar betydelsen av tidigare
teoretiska upptäckter, vid genererande av ny teori. Forskarens förförståelse
(Gummesson, 2000) ses i kvalitativa studier som ett viktigt element för att tolka data
och generera ny teori från data, eftersom det påverkar forskarens teoretiska sensitivitet
(Strauss & Corbin, 1990).
En abduktiv logik förespråkas speciellt vid kvalitativa studier (Coffey & Atkinson, 1996)
och vid forskning kring processer (Pettigrew, 1997). Ett kvalitativt angreppssätt är bl.a.
subjektivt, explorativt och holistiskt till sin karaktär (Deshpande, 1983). Denzin och
Lincoln (1994) konstaterar även att ett kvalitativt angreppssätt är lämpligt ifall man
utnyttjar överlappande och konkurrerande teoretiska perspektiv och paradigm.
Alvesson och Sköldberg (2000) ser diskussionen om de kvantitativa och kvalitativa
metodernas för- och nackdelar som delvis improduktiv. En stark polarisering av metod
är enligt deras åsikt inte relevant. Valet mellan kvantitativa och kvalitativa metoder
styrs av undersökningsproblemet och -syftet. I vissa fall är rent kvantitativa metoder
användbara, medan i andra situationer rent kvalitativa. Ibland kan en kombination av
de två vara relevant, eftersom metoderna kompletterar varandra (Deshpande, 1983).
Även när man använder kvalitativa metoder kan enkla kvantifieringar vara på sin
plats5. En holistisk förståelse av ett fenomen kan kräva både kvantitativa och kvalitativa
metoder, eftersom de både metoderna ställer och ger svar på olika forskningsfrågor.
Kvantitativa metoder är mest lämpade för att verifiera teorier, medan kvalitativa
metoder används för att generera teorier (Deshpande, 1983). Både syftena är viktiga för
att bygga upp kunskap.
Triangulation of procedures would lead to using an appropriate mix of both quantitative and
qualitative methods such that the weaknesses of one set of methodologies are compensated for
by the strengths of the other and vice versa (Deshpande, 1983:107).

Forskningsprocessen i denna avhandling startar med utformningen av en a priori
teoretisk referensram. Tidigare forskning skapar basen för förförståelsen i
avhandlingen. Fokus är på forskning huvudsakligen kring internationella samarbeten
5 Se t.ex. Miles et al. (2013) som diskuterar flera olika analysmetoder och presentationssätt för att
“kvantifiera” sitt kvalitativa datamaterial.
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och horisontella samarbeten, med en inriktning på SMF-företag. Denna a priori
referensram kommer att jämföras med empirin och den bild som byggs upp av empirin.
Empirin konfronteras med den existerande teorin, varefter den teoretiska
referensramen revideras.

Fokus på teori

Fokus på empirisk
observation

Teoretiska insikter som
komplement till den teoretiska
förförståelsen

Forskningsprocessen

Teoretisk förförståelse
Tentativ teoretisk referensram
Kvantitativ kartläggning
Strukturerad enkät med primärt
bundna frågor

Fallstudier
Semistrukturerad intervju med
öppna frågor

Diskussion – jämförelse av teori
och resultat
Empiriskt reviderad teoretisk
referensram

Figur 6

Forskningsprocessen i denna avhandling

Den empiriska huvudstudien i denna avhandling kommer att grunda sig på en
kvalitativ metod och kvalitativ data. Metoden är fallstudier. Resultaten från
huvudstudien kompletteras och jämförs med resultat från en kvantitativ kartläggning
(enkät).
1.7

Avhandlingens uppläggning

I detta första kapitel har avhandlingens bakgrund, forskningsproblem och syfte
specificerats, samt de centrala begreppen i avhandlingen har utretts och definierats. I
slutet av kapitlet är avhandlingens forskningsstrategi redovisad. Den fortsatta
uppläggningen av avhandlingens kapitel finns sammanfattad i tabell 2.
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Tabell 2

En sammanfattning av kapitlens syften

Kapitel

Kapitlets huvudsakliga syfte

1

Att klargöra avhandlingens bakgrund, forskningsproblem och syfte,
samt att utreda centrala begrepp och klargöra strategin för att
angripa forskningsuppgiften.

2

Att diskutera samarbeten mellan konkurrenter, och specifikt
diskutera integrerade och sekventiella samarbeten, samt diskutera
resultat och risker i samarbetena.

3

Att diskutera samarbetets roll i företagens internationella
verksamhet, samt att diskutera hinder i den internationella
verksamheten som ger motiv till samarbete. En a priori teoretisk
referensram för att analysera internationella samarbeten mellan
konkurrenter presenteras.

4

Att presentera och diskutera resultaten från den kvantitativa
kartläggningen.

5

Att presentera metoden och genomförandet av huvudstudien.

6

Att presentera fallen och resultaten från huvudstudien.

7

Att göra en jämförande analys av fallen, samt diskutera
avhandlingens konklusioner och kontribution. En empiriskt
reviderad referensram för att analysera internationella samarbeten
mellan konkurrenter presenteras.

8

Att göra en engelsk sammanfattning av det centrala innehållet i
avhandlingen.
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2

SAMARBETE MELLAN KONKURRENTER

Som fenomen är samarbete inget nytt. Som forskningsområde har man t.ex. inom
sociologi, antropologi, psykologi, politiska vetenskaper, organisationsbeteende,
organisationsteori och strategisk ledning visat intresse för området (Smith et al., 1995).
Inom den företagsekonomiska forskningen har det för samarbete mellan ickekommersiella organisationer (se t.ex. Ring & Van de Ven, 1992; 1994; Schmidt &
Kochan, 1977; Van de Ven, 1976; Van de Ven & Walker, 1984; Wiewel & Hunter, 1985)
och mellan företag (se t.ex. Andersson, 1979; Contractor & Lorange, 1988; Edström,
1975; Färnström & Kedström, 1975; Gullander, 1975; Högberg, 1977; Nilsson & Nilsson,
1992; Norbäck, 1978; Stenberg, 1982) uppstått ett allt större forskningsintresse under
de senaste decennierna.
Teorier kring samarbete har även genererats utgående från forskning kring nätverk (se
t.ex. Axelsson & Easton, 1992; Ford, 1997; Gadde & Håkansson, 1993; Håkansson,
1982; 1989; Håkansson & Snehota, 1995; Möller & Wilson, 1995) och dyadiska
relationer (se t.ex. Anderson & Narus, 1984; 1990; Dwyer et al., 1987). Ett teoretiskt
och empiriskt forskningsintresse för samarbete mellan specifikt konkurrerande företag
är av ett yngre datum.
En stor del av de branscher som valts som undersökningsobjekt i forskningen kring
samarbete mellan konkurrenter kan karaktäriseras som oligopolistiska, teknologi- och
forskningsintensiva, och utsatta för internationell konkurrens (se bilaga 1 för exempel
på branscher som har undersökts). Valen som forskarna har gjort torde vara medvetna,
eftersom dylika branscher ger goda möjligheter och motiv till samarbete mellan
konkurrenter. Enligt Carlin et al. (1994) gör bl.a. produktens karaktäristika att man
inom vissa branscher är mera benägna att samarbeta med konkurrenter. Som exempel
på dylika branscher ger de t.ex. IT och IT-tjänster, samt telekommunikation. Burgers et
al. (1998) identifierar att osäkerheten är störst i oligopolistiska, globala och teknologiintensiva (föränderliga) branscher.
Inom många branscher är det totala konkurrensspelet inte mera enbart kopplat till den
lokala konkurrensen mellan enskilda företag, utan det är även kopplat till den
gränsöverskridande konkurrensen mellan alliansgrupper. Samarbeten är föränderliga.
Samarbeten startas och avslutas, partners kan bytas ut och flera kan komma till,
samarbeten kan leda till fusioner, ägoförhållanden kan ändras o.s.v.
De största flygbolagen inom passagerartrafiken hör till någon av de tre stora
allianserna: Star Alliance, SkyTeam och Oneworld. Eftersom ett enskilt flygbolag inte
kan täcka hela världen med egna rutter är tillgången till parternas nätverk av rutter
det som driver flygbolagen att alliera sig. Av de finländska flygbolagen hör bl.a.
Finnair till Oneworld och Blue 1 till Star Alliance.
Inom mobiltelefonisektorn utkämpas det mellan de stora företagen en strid om
marknadsandelar, samtidigt som man samarbetar för att utveckla gemensamma
standarder. Ett känt exempel är Symbian, vars syfte var att utveckla operativsystem
till mobiltelefoner. Symbian grundades som ett joint venture av Ericsson, Motorola,
Nokia, Panasonic, Psion, Samsung och Siemens år 1998. År 2007 presenterade Google
sitt projekt för utvecklingen av Android-operativsystemet, och de fick med sig bl.a.
Motorola och Samsung i projektsamarbetet. År 2010 lanserade Google sin egen
mobiltelefon som tillverkades av HTC, och blev därmed konkurrenter med Motorola
och Samsung (och övriga tillverkare) inom segmentet smarttelefoner. I början av år
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2011 valde Nokia att alliera sig med Microsoft i syfte att utveckla operativsystem för
Nokias framtida telefoner. Alliansen var ett steg på vägen. År 2013 meddelade
Microsoft att de köper upp Nokias mobiltelefontillverkning. Nokian hade köpt
Symbian år 2008, men övergången till Windows gjorde att intresset för Symbianplattformen sjönk drastiskt. Google meddelade på hösten år 2011 att de köper
Motorolas mobiltelefonverksamhet, vilket bl.a. gjorde att relationen till HTC skiftade
från samarbete till konkurrens på apparatsidan. Apple är egentligen den enda av de
stora tillverkarna inom branschen som har drivit utvecklingen av operativsystem på
egen hand.
Inom dagligvarusektorn har det skett omstruktureringar i Europa under de senaste
årtiondena. Omstruktureringar och fusioner driver de stora aktörerna till samarbete.
Den europeiska inköpsalliansen AMS (Associated Marketing Service), där Kesko och
svenska ICA är medlemmar hade som mål att bli största inköpsalliansen i Europa år
2005-2008. Enligt Kesko har man uppnått betydande inbesparingar genom
alliansen. Det gemensamma varumärket Euroshopper är ett exempel på alliansens
verksamhet.
Norska Gjensidige, svenska Länsförsäkringar och Tapiola startade ett samarbete
under namnet Nordic Alliance för att i skadeförsäkringsbranschen kunna tävla på
jämnstark nivå med marknadsledaren If. Man samarbetade t.ex. kring
produktutveckling och IT. If koncernen grundades 1999 när norska Storebrands och
svenska Skandias skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. Något år senare gick
Sampos skadeförsäkringsverksamhet samman med If. Norska Gjensidige drog sig ur
alliansen år 2006, men det nordiska samarbetet har fortsatt i andra former. Danska
Topdanmark har kommit med som ny partner.
Ökat samarbete kan också skönjas bland SMF-företag i Finland. Grundmotivet för
dessa företag ligger även i att klara sig i den ökande internationella konkurrensen.
Skogsmaskintillverkarna Logset i Korsholm och Fomac International i Kurikka
fusionerades år 2002. Före det hade företagen samarbetat i sex år. Fomac fungerade
som en slags prototypverkstad, som testade färdiga modeller åt Logset. Produktionen
överflyttades till Logset när modellerna fungerade. De maskiner som Fomac själva
producerade såldes under Logsets varumärke.
De österbottniska möbelsnickerierna har av tradition länge samarbetat med
varandra. Som exempel kan man nämna att tre möbelföretag i Jurva under namnet
Tyylipuusepät startade i början av 2000-talet ett samarbete kring gemensamma
utställnings- och försäljningsutrymmen. Företagen tillverkar stilmöbler i rokoko-,
gustaviansk, barock-, jugend- och biedermeierstil. Parterna vill bl.a. kunna
konkurrera med billig import av stilmöbler från Italien och övriga delar av Europa.
Segelbåtstillverkarna Nautor i Jakobstad och Baltic Yachts i Larsmo ingick ett
samarbetsavtal 2010. Samarbetet går ut på att använda gemensam arbetskraft.
Syftet är att skapa flexibilitet i produktionen genom att jämna ut
produktionstopparna, samtidigt som företagen kan behålla yrkeskunnig personal
inom branschen. När samarbetet startade hade Nautor t.ex. ledig
produktionskapacitet när Baltic Yachts hade behov av mera.
De österbottniska trähustillverkarna Oravais Hus, Simons Element och Teri Hus,
startade ett projekt tillsammans med en annan trähustillverkare, Hietakulma från
Satakunda, för att utreda möjligheterna att börja exportera trähus till Danmark.
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Förutom utredningen och framtagandet av en exporthandbok, visade man sina
husmodeller i en gemensam monter på en dansk byggmässa år 2006.
Park och Russo (1996) konstaterar att sannolikheten för att ett samarbete skall
upphöra är mycket stor om det förekommer konkurrens mellan parterna utanför
samarbetet. En orsak till varför samarbeten mellan konkurrenter har hög
avslutningsgrad kan kanske identifieras i Ohmaes (1989:143-144) påstående att
företagsledare tenderar att uppfatta att samarbete "...represent, at best, a convenience,
a quick-and-dirty means of entry into foreign markets". Frustrationen växer när det
mot all förmodan visar sig att samarbetet inte är en enkel, bekväm och billig lösning för
den internationella verksamheten.
Gomes-Casseres (1996) är ändå av den åsikten att instabiliteten i olika samarbeten inte
skall ses som ett problem. Effektiva samarbeten utvecklas kontinuerligt, p.g.a.
förändringar i omgivningen, parternas målsättning och resurser. Samarbete är ett sätt
att med mindre investeringar snabbt ompositionera sig på marknaden, speciellt under
perioder av snabba och signifikanta strukturella förändringar. Dessa förändringar
eroderar de existerande konkurrensfördelarna, och skapar nya baser för dessa.
Firms seek coalitions in order to respond quickly and without the expense of acquisition while
retaining independence. This implies that some coalitions may be transitional devices that
ultimately dissolve or lead to merger. (Porter & Fuller, 1986:329)

Utgångspunkten att samarbeten kan vara verktyg för förändring leder till att en hög
avslutningsprocent inte skall ses som ett problem, utan snarare som en följd av
omstruktureringar inom branschen (jmf. Hertz, 1998; 2001). Samarbetet upphör p.g.a.
att målsättningen uppfyllts, vilket istället skall tolkas positivt.
2.1

Samarbete förändrar konkurrenssituationen

Det national- och företagsekonomiska tänkandet har traditionellt sett konkurrens som
en faktor som driver företag till att utveckla sig, och att konkurrens därmed skulle vara
att föredra. D`Avani (1995) frågar sig om företag kan samarbeta för att undvika
konkurrens. Enligt det traditionella tänkandet minskar samarbete mellan företag
konkurrensen i branschen. Det är den huvudsakliga orsaken till varför man har ansett
att samarbete mellan konkurrenter måste styras av lagstiftning. Kohn (1986) vill dock
med hjälp av bevis från flera olika forskningsområden avskaffa myten med konkurrens,
och istället poängtera samarbete som ett sätt att skapa värde (jmf. Burke et al., 1988).
Samarbeten mellan företag, och specifikt mellan konkurrerande företag har blivit allt
mera vanligt i de flesta branscher. Ändå torde det inte finnas någon företagsledare eller
ekonom som skulle underteckna påståendet att konkurrensen i de branscherna har
minskat. Grundantagandet är således svårt att bekräfta, och man kan fråga sig varför
det är så. Grundantagandet torde vara relevant på marknader eller inom domäner som
har höga inträdeshinder, men i dagens öppna samhälle med internationell konkurrens
på de flesta marknader och inom de flesta domäner är detta allt mera ovanligt.
Enligt Luo (2004) är förekomsten av internationella samarbeten mellan konkurrenter
till stora delar beroende på företagsspecifika skillnader som påverkar grunden som
samarbetena skall byggas på. Grunden formas av företagens erfarenheter av
internationell verksamhet, företagskultur, strategiska inriktning, målsättning, storlek,
resurser, kompetens och konkurrenskraft. Grunden antingen främjar eller försvårar
uppkomsten av samarbete.
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Dussauge och Garrette (1998) kommer i sin undersökning av nordamerikanska,
europeiska och japanska allianser fram till att antalet samarbeten mellan konkurrenter
som syftar till att öka konkurrenstrycket inom branschen var något flera än antalet
samarbeten som syftar till det motsatta. Samarbete är således ett sätt att öka
konkurrensen gentemot andra konkurrenter.
Ritala och Hurmelinna-Laukkanen (2009:822) konstaterar att: ”…collaboration is
lucrative for currently competing firms because it creates more business for them
while creating barriers against other potential entrants”. Samarbete ger en nytta för
parterna, samtidigt som det försvårar verksamheten för de som står utanför
samarbetet. Gomes-Casseres (1996) har funnit bevis på att så fort som samarbete
mellan företag inom en bransch startar, har det bara intensifierat utveckling av andra
samarbeten, eftersom konkurrenssituationen har förändrats. Ökat antal samarbeten
leder till nya samarbeten, samtidigt som även ökad konkurrens leder till nya
samarbeten (Eisenhardt & Schoonhoven, 1996).
Samarbete kan vara en strategi för att bekämpa andra samarbeten. Konkurrensen
omformas från att tidigare ha omfattat enskilda företags konkurrens sinsemellan till att
omfatta konkurrens mellan olika nätverk, alliansgrupperingar och leverantörskedjor
(Gomes-Casseres, 1994; Guidice et al., 2003; Kinra & Antai, 2010). Samarbete skapar
nya konkurrenter i.o.m. omstruktureringar i branschen. I slutändan är konkurrensen
t.o.m. hårdare än den varit förut.
Ett samarbete påverkar konkurrenssituationen inom branschen. Samarbetsparternas
strategiska drag, leder till en förändring på marknaden, som i sin tur initierar en
fortsatt förändring när konkurrenterna gör sina drag. Ett samarbete mellan
konkurrenter förändrar även relationen mellan parterna, från en enbart
konkurrensinriktad relation till en relation som är både konkurrens- och
samarbetsinriktad.
En relation med inslag av både samarbete och konkurrens baserar sig på en
motsägelsefull interaktionslogik. Samarbeten mellan konkurrenter är därför komplexa.
Bengtsson och Kock (2000b) framför idén om att man i samarbeten mellan
konkurrenter borde prata om roller. Konkurrenter kan i sin relation till varandra ha
rollen som t.ex. konkurrent, samarbetspartner, köpare, eller säljare. Carlin et al. (1994)
kallar dessa för mångfacetterade relationer, och konstaterar att de kräver noggrann
styrning. Även andra roller är möjliga i mångfacetterade relationer.
Kotzab och Teller (2003) ger exempel på hur rollerna har förändrats inom
livsmedelsbranschen. Traditionellt har livsmedelsproducenterna och livsmedelskedjorna bildat en vertikal distributionskedja, men förändrade processer har gjort att
producenterna och kedjorna nu kompletterar varandra inom t.ex. logistik, medan
konkurrens allt mera har uppstått t.ex. genom att kedjorna har skapat egna märken
som konkurrerar med producenternas.
2.2

Samarbetsformer

Det finns många termer och klassifikationer som beskriver samarbete. När man
beskriver olika samarbetsformer kan man t.ex. utgå från integrationsriktning (t.ex.
horisontellt samarbete), innehåll (t.ex. produktionssamarbete), betydelse (t.ex.
operativt samarbete), tidsmässig begränsning (t.ex. kortvarigt projektsamarbete),
organisatorisk form (t.ex. joint venture), grad av intensitet (t.ex. samarbete som
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omfattar flera funktioner med intensiv verksamhet), formalitet (t.ex. informellt
samarbete), antal partners (t.ex. dyadiskt samarbete) samt geografisk utbredning (t.ex.
internationellt samarbete).
Aktörer som är konkurrenter har tillgång till samma variation av samarbetsformer som
aktörer som inte är konkurrenter. Skillnaden ligger i möjligheten, viljan och förmågan
att utnyttja dessa. Enligt Easton (1990) har samarbeten mellan konkurrenter en formell
och en informell dimension, där det formella t.o.m. kan stå för en mindre del av
samarbetet. Den formella och den informella dimensionen av ett samarbete är inte
varandra uteslutande alternativ.
Ett samarbete mellan konkurrenter kan omfatta olika grader av formalitet. Det formella
i samarbetet kompletteras av det informella och vice versa. Det formella i samarbetet är
öppet, planerat och styrt, medan det informella mera är individuellt, slumpmässigt och
oplanerat. Det formella kan t.ex. omfatta samarbetets funktioner, organisation och
avtal, medan det informella kan t.ex. omfatta utbyte av personal, information och
sociala normer.
...formal cooperation seems to be a minor part of the totality of inter-corporate cooperation. The
fundamental possibilities for cooperation lie in everyday informal activities within continuing
business relationships. (Axelsson, 1992:198)

Personalen och ledningen i företag har oftast personliga kontakter till personal och
ledning hos konkurrenter. Man har kanske studerat samtidigt, man har eventuellt
tidigare arbetat på samma företag, man har träffats på mässor o.s.v. Det informella
informationsutbytet utgör en stor del av interaktionen mellan konkurrenter.
2.2.1

Samarbetstyper utgående från företagets produktionskedja

Om man utgår från samarbetets funktioner, kan man identifiera två huvudtyper av
samarbete mellan konkurrenter (jmf. Dussauge et al., 2000; 2004; Hennart, 1988;
Marois & Abdessemed, 1996; Mitchell et al., 2002; Park & Russo, 1996; Porter & Fuller
1986). Dessa huvudtyper ges i denna avhandling benämningarna:
1) Integrerat samarbete, eller samarbete kring samma funktion
2) Sekventiellt samarbete, eller samarbete kring olika funktioner
Dussauge et al. (2000; 2004), Hennart (1988) och Mitchell et al. (2002) använder
termerna skal- och länksamarbete, där benämningen ”skal” är härlett från skalfördelar
och benämningen ”länk” indikerar länkade funktioner. Marois och Abdessemed (1996)
igen använder begreppen förenande och kompletterande relationer. Att förena avser i
motsats till komplettering att sammanslå liknande resurser.
Porter och Fuller (1986) använder termerna X- och Y-koalition, där X-koalitionen
motsvarar sekventiellt samarbete och Y-koalitionen motsvarar integrerat samarbete.
Park och Russo (1996) använder begreppen integrerat och sekventiellt samarbete, men
istället för att explicit utgå från funktioner, utgår de från hur samarbetet är organiserat.
Uppdelningen utgår ifrån om parterna har en gemensam organisation, där insatserna
är lika eller en delad organisation (med någon form att central beslutsfattning), där
insatserna är olika.
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När man talar om funktioner i företagets produktionskedja kan man t.ex. utgå från
Porters (1985) begrepp. Företagets primära funktioner är ingående logistik (inköp och
lager), tillverkning, utgående logistik (leverans och transport), marknadsföring och
försäljning, samt service. Ytterligare kan man i ett företag identifiera stödfunktioner
såsom allmän anskaffning (d.v.s. anskaffning av produktionsresurser förutom inköp för
produktion), forskning och utveckling, personalledning samt verksamhet som är
kopplad till företagets infrastruktur (t.ex. utrymmen och maskiner).

Stödfunktioner
Företagets infrastruktur
Personalledning

Ingående
logistik

Tillverkning

Utgående
logistik

Marknadsföring och
försäljning

Service

Primära funktioner
Forskning och
utveckling

Figur 7

Allmän anskaffning

Företagets produktionskedja

Alla funktioner och utförandet av funktionerna, utgör grunden för företagets
konkurrensfördel både på hemmamarknaden och internationellt. Utförandet av
funktionerna bidrar till företagets relativa kostnadsposition och skapar en bas för
differentiering.
2.2.2

Integrerat och sekventiellt samarbete

Samarbete utan funktionsfördelning betyder att parterna samarbetar inom samma
funktion (se figur 8). Man samarbetar t.ex. kring forskning och utveckling av en
produkt för den internationella marknaden, eller så kan det t.ex. vara frågan om att
samarbeta kring gemensamt införskaffade resurser (t.ex. gemensamma investeringar i
lokaliteter på den internationella marknaden) eller kompetenser (t.ex. gemensam
exportchef). Integrerade samarbeten kan omfatta funktioner som ligger i början (långt
från kunden) eller i slutet (nära kunden) av produktionskedjan.
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Företagets produktionskedja
Part A

Samarbete
kring samma
funktion

Integrerat
samarbete

Part B

Företagets produktionskedja

Figur 8

Integrerat samarbete mellan konkurrenter

En funktionsfördelning bygger på principen att parterna utför olika funktioner i
samarbetet. Parternas insats av resurser och kompetenser är olikartade. Ett exempel på
detta är att en part tillverkar produkter som den andra distribuerar och marknadsför på
den internationella marknaden.

Företagets produktionskedja
Part A

Samarbete
kring olika
funktioner

Part B

Företagets produktionskedja

Figur 9

Sekventiellt samarbete mellan konkurrenter

Sekventiellt
samarbete
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Alla företagets funktioner är kopplade till varandra. Dessa kopplingar kan medföra
konkurrensfördelar om de är optimerade och koordinerade. Att optimera och
koordinera kopplingarna mellan funktionerna sänker ofta kostnaderna och underlättar
företagets differentiering. Beroendeförhållanden mellan parterna och deras
produktionskedjor ger en ”nyckel” till samarbete (Pfeffer & Salancik, 1978). Bonel och
Rocco (2007) konstaterar att ett samarbete mellan konkurrenter kan rubba dessa
kopplingar i de ursprungliga produktionskedjorna både på ett positivt och negativt sätt.
Ett samarbete medför nya verksamhetsrutiner som både kan komplettera och
konkurrera med de ursprungliga rutinerna.
Samarbete innebär att optimera och koordinera funktionerna med samarbetspartnern.
I integrerade samarbeten optimerar och koordinerar parterna kopplingarna inom
samma funktion, medan sekventiella samarbeten innebär att parterna utnyttjar
kopplingar mellan olika funktioner inom sina produktionskedjor. Sekventiella
samarbeten är en följd av att parterna strävar efter att komplettera olikheter mellan
produktionskedjorna, medan integrerade samarbeten uppstår när parternas resurser
inte är tillräckliga för att ensamma kunna utföra en enskild funktion i
produktionskedjan.

Beroendeförhållande
mellan parterna och deras
funktioner
Beroende av gemensamma funktioner

Beroende av kompletterande funktioner

Typ av samarbete –
funktionsfördelning eller
inte
Integrerat samarbete
– samarbete kring
samma funktion
Sekventiellt samarbete
– samarbete kring
olika funktioner

Figur 10 Förhållandet mellan beroende och typ av samarbete

2.2.3

Sammanfattning av samarbetsformer

Sammanfattningsvis kan man konstatera att samarbete mellan företag först och främst
kan indelas i vertikalt och horisontellt samarbete (se figur 11). Vertikalt samarbete sker
mellan företag som befinner sig i varandra påföljande led i distributionskedjan, medan
horisontellt samarbete sker mellan företag som befinner sig i samma led i
distributionskedjan. Ett horisontellt samarbete kan i sin tur indelas i samarbete mellan
konkurrenter och samarbete mellan komplementärer. Med komplementär avses i detta
sammanhang att företagen befinner sig i samma led i distributionskedjan, men deras
produkter uppfyller inte samma kundbehov utan de kompletterar varandra.

33

Samarbete

Vertikalt
samarbete

Horisontellt
samarbete

Samarbete mellan
komplementärer

Samarbete
mellan
konkurrenter

Integrerat
samarbete

Figur 11

Sekventiellt
samarbete

Indelning av samarbeten mellan företag

Ett samarbete mellan konkurrenter kan till slut i sin tur delas in i integrerat och
sekventiellt samarbete. De begrepp som är i fokus i denna avhandling är accentuerade i
figur 11. Det är skäl att påpeka att ett sekventiellt samarbete på sätt och vis kan
karaktäriseras som ett vertikalt samarbete mellan konkurrenter (horisontellt-vertikalt
samarbete), medan ett integrerat samarbete på samma sätt kan karaktäriseras som ett
horisontellt samarbete mellan konkurrenter (horisontellt-horisontellt samarbete). I
avhandlingen är valet att använda egna begrepp för att beskriva situationen, och för att
särskilja dem från begreppen vertikalt respektive horisontellt samarbete.
2.3

Samarbetets förutsättningar, resultat och risker

Interagerande processer såsom samarbete och internationell verksamhet kan stöda,
men även hindra varandra. Utgångspunkten i denna avhandling är att samarbetet är ett
verktyg för att nå fram till ett visst mål i den internationella verksamheten. Problem i
samarbetet kan skapa problem i den internationella verksamheten. Verksamheten kan
stagnera, eller i värsta fall upphöra.
Varje samarbete, både på nationellt och internationellt plan har sin egen identitet, och
därigenom sina egna förutsättningar för att lyckas. Om förutsättningarna inte finns,
kommer målsättningen inte att uppfyllas i samarbetet. Chin et al. (2008) diskuterar
framgångsfaktorer i samarbeten mellan konkurrenter (se figur 12).
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Figur 12 Faktorer som bidrar till framgångsrikt samarbete (utgående från Chin et al.,
2008:442)

Av framgångsfaktorerna i Chin et al.s (2008) undersökning av produktionsindustrin i
Hong Kong poängterar respondenterna att ett starkt engagemang från ledningens sida,
genom klara direktiv och en allokering av resurser understöder samarbetet. Detta
tillsammans med ett starkt förtroende mellan parterna är de faktorer som poängteras
mest.
Vissa typer av samarbetsformer kan ha specifika förutsättningar som gäller enbart den
formen6. I nätverkssamarbeten har t.ex. antalet partners en betydelse för samarbetets
framgång. För många partners leder till en svårbemästrad organisation av samarbetet,
vilket minskar sannolikheten för att lyckas.
Att starta ett samarbete innebär ett engagemang från parternas sida. Delios et al.
(2004) är i sin undersökning intresserade av att veta varför företag fortsätter med sina
6

Se t.ex. Murto-Koivisto och Vesalainens (1995) detaljerade sammanställning om hur förutsättningarna
för samarbetets framång är olika, och har olika betydelse för olika specifika samarbetsformer.
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internationella samarbeten trots att de uppvisar negativt resultat under flera år. Deras
resultat visar att höga avslutningskostnader, gjorda arbetsinsatser och använda
resurser i samarbetet samt den uppmärksamhet samarbetet erhållit externt gör att
företagsledarna är ovilliga att avsluta de resultatlösa samarbetena. Risken finns att
företagsledarna paralyseras, och för länge håller fast vid en strategi som inte är lönande
(Delios et al., 2004).
Resultatet av samarbetet bör för båda parterna täcka de nackdelar som ett samarbete
för med sig i form av minskad kontroll och autonomi. En långsiktig orientering vad
gäller resultat är nödvändig, men man bör komma ihåg att någon form av resultat
måste synas ganska snabbt (Das & Teng, 1997). Att bedöma resultatet av ett samarbete
är inte enkelt. Anderson (1990) konstaterar att ett samarbete kan starta p.g.a. ickerationella orsaker inom områden med hög risk (t.ex. en etablering internationellt). De
traditionella måtten på resultat och effektivitet kommer således att vara missvisande.
För det första kan orsakerna till samarbete vara av sådan typ att det inte finns något
resultat som kan mätas (t.ex. lärande), eller om resultatet kan mätas är det svårt att
tolka siffrorna, eftersom det inte finns någon jämförelsestandard (t.ex. att operera på
en helt ny marknad). För det andra kommer risken i sig att med stor sannolikhet föra
med sig ett sämre resultat.
När man bedömer resultat borde man beakta vilken långsiktig påverkan samarbetet har
för de enskilda parternas konkurrenskraft. Dussauge och Garrette (1995; 1998)
kommer fram till att olika typer av internationella samarbeten mellan konkurrenter,
leder till olika ekonomiska resultat. Man kan ändå inte generalisera svaren, d.v.s.
riktlinjerna för hur en företagsledare skall välja den mest optimala och strategiskt
riktiga samarbetsformen är inte entydiga.

Samarbete
Målsättning
Orsaker till gap

Gap

Resultat
I förhållande till
målsättningen

Nytta
Ekonomisk
Strategisk
Social

Figur 13 Samarbetets nytta och resultat (utgående från Murto-Koivisto & Vesalainen,
1995:11) 7

7 Murto-Koivisto och Vesalainens (1995) figur är omändrad för att beskriva förhållandet mellan
samarbetets målsättning, nytta och resultat som cykliskt och inte rätlinjigt.
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Ett samarbete kan ha en ekonomisk nytta, d.v.s. att det ekonomiska resultatet
förbättras p.g.a. kostnadsinbesparingar, effektivitet, synergieffekter o.s.v. En strategisk
nytta igen innebär att företagets konkurrenskraft gentemot andra konkurrenter stärks
genom samarbetet. En social nytta kan vara att t.ex. det personliga kontaktnätet
breddas genom ett samarbete. Utvärderingen av ett samarbete är kontinuerlig. De
uppnådda resultaten relateras till vilken målsättning man har, och möjliga
korrigeringar vidtas vid behov.
Enligt Mitchell och Singh (1996), samt Lee et al. (2012) har samarbete en positiv effekt
på samarbetsparternas överlevnad, men man bör komma ihåg att samarbete kan
innebära en minskad reaktionsförmåga på förändringar p.g.a. byråkrati, kontroll,
beslutsfattande o.s.v. Resultatet av ett samarbete är beroende av parternas tidigare
prestationer. Man kan å ena sidan tänka sig att “svaga” företag startar samarbete
sinsemellan för att överleva, medan man å andra sidan kan tänka sig “starka” företag
som startar samarbete p.g.a. att motparten upplevs som ett attraktivt alternativ.
Parternas tidigare historia formar samarbetets utgång (Tidström & Åhman, 2006).
Samarbete mellan “svaga” parter torde ha en större sannolikhet att misslyckas. Bleeke
och Ernst (1991) kommer fram till att kombinationen ”stark” och ”svag” inte heller är
bra för samarbetets utgång.
2.3.1

Risker med att samarbeta med en konkurrent

Das och Teng (2000) delar in företagets resurser i två typer: resurser baserade på
ägande och resurser baserade på kunskap. Resurser baserade på ägande är t.ex. fysiska
resurser, kapital, personal, patent, varumärken o.s.v. Kunskapsresurserna är
förankrade i personalens och ledningens kunskap och kompetens. De största riskerna
när det gäller samarbete mellan konkurrenter kan identifieras i de kunskapsbaserade
resurserna. ”Whereas property-based resources enjoy near-perfect legal protection,
knowledge-based resources are more vulnerable to unintended transfers” (Das &
Teng, 2000:43). Resurser baserade på ägande kan juridiskt skyddas, medan
kunskapsresurser är svårare att skydda med hjälp av avtal.
Hamel et al. (1989:134) säger att “It´s not devious to absorb skills from your partner that´s the whole idea”. Meningen med samarbete är att lära sig av samarbetspartnern.
I samarbete mellan konkurrenter kommer skyddandet av den egna kärnkompetensen
och tillgången till motpartens kärnkompetens att vara en kritisk aspekt av samarbetet.
Hamel (1991) vill dock se en avsevärd skillnad mellan att få tillgång till och verkligen
internalisera motpartens kompetens och kunskap. Tillgång skapar inte värde eftersom
den är kopplad till samarbetet, medan en internaliserad kunskap och kompetens kan
impliceras i andra sammanhang.
Risken för kunskapsöverföring kan vara beroende av typ av samarbete. Ett integrerat
samarbete innebär enligt Park och Russo (1996) en större risk för att motparten får
tillgång till kritisk kunskap, jämfört med ett sekventiellt samarbete (jmf. Child &
Faulkner, 1998; Porter & Fuller, 1986). I ett sekventiellt samarbete där parterna
koncentrerar sig på sin funktion i samarbetet är möjligheten att skydda sig från insyn
från motparten lättare än om parterna skall stå för samma funktion.
Kunskapsöverföring är inte det enda problemet i ett samarbete mellan konkurrenter.
Ett samarbete mellan konkurrenter kan vara påtvingat och konfliktfyllt p.g.a.
ömsesidigt beroende (Bengtsson & Kock, 2000a). Spekman och Celly (1995:162)
konstaterar att ”While interdependence is an antecedent to cooperation, it is also a
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precursor to conflict”. Beroende mellan parterna är ett tveeggat svärd (jmf. Street &
Cameron, 2007). Dels är det en föregångare till samarbete, dels är det en källa till
konflikt. Problem kan uppstå om beroendeförhållandena inte är symmetriska. Makt
och kontroll är andra faktorer där asymmetri kan leda till problem. Ett ytterligare
problem är en ojämlik fördelning av nytta. Till slut kan man även konstatera att den
interna konkurrensen mellan samarbetsparterna, t.ex. att man säljer till samma kunder
kan skapa problem.
Samarbetsparternas kulturella bakgrund spelar en roll i ledningen av internationella
samarbeten (Donaldson & O’Toole, 2002). Parterna bör ha en förståelse för den
kulturella kontexten och ha förmågan att förhandla och interagera socialt med personer
från andra kulturer. En bristande matchning av den kulturella kompatibiliteten mellan
parterna är en relevant riskfaktor (Park & Ungson, 2001; Zineldin, 2004). Problem i
samarbeten kan härstamma från kulturella influenser på personers beteende och sätt
att leda. Brist på kulturell kompatibilitet medför problem i att koordinera samarbetet.
Park och Ungson (2001) konstaterar att organisationell kompatibilitet ändå är en mera
signifikant faktor än kulturell kompatibilitet när det gäller att förklara skillnader
mellan resultaten av olika samarbeten (jmf. Kim & Parkhe, 2009). Det är viktigt att
parterna liknar varandra med avseende på ledningsstil och företagskultur (Bucklin &
Sengupta, 1993; Tiessen & Linton, 2000). Sättet att agera i ett samarbete är inte enbart
beroende av den kulturella bakgrunden, snarare beroende av företagets traditioner.
Konflikter kan bero på kulturkrockar. Kulturen påverkar bl.a. samarbetsparternas
öppenhet, benägenhet till förtroende, sätt att kommunicera, riskbenägenhet, vilja att
anpassa sig samt syn på etik (de Burca et.al., 2004; Donaldson & O’Toole, 2002). I
princip leder kulturkrockar dock till samma problem som kan uppstå i samarbeten
mellan parter från samma länder. Exempelvis sättet att arbeta, kommunicera och göra
beslut kan leda till att förtroendet mellan parterna upphör.
I internationella samarbeten måste man ytterligare tillägga att det givetvis finns risker
och externa faktorer som påverkar verksamheten och som är kopplade till den
internationella kontexten och de internationella marknaderna, såsom t.ex. ekonomiska
risker och politiska beslut (Hadjikhani et al., 2009). Dickson och Weaver (2011)
konstaterar att den institutionella miljön, d.v.s. den politiska, ekonomiska och legala
miljön i ett land, påverkar uppkomsten av samarbeten mellan SMF-företag. Riskerna i
den institutionella miljön är dock inte specifika för enbart samarbeten, utan påverkar
överlag all form av företagsverksamhet på internationella marknader.
Ofta kan upplevda risker och orsaker till konflikter relateras till spänningen mellan
samarbete och konkurrens (Tidström, 2014). Dilemmat i ett samarbete mellan
konkurrenter är att nyttan av samarbetet gör parterna mera konkurrenskraftiga
gentemot övriga aktörer, men även gentemot varandra. Spänningen mellan samarbete
och konkurrens är central. Perlmutter och Heenan (1986:142) konstaterar att
”Balancing cooperation with competition is critical to achieving strategic synergy.
Far too often accords fall apart as once friendly colleagues revert to hostile
competitors”. Samarbeten upphör när parterna upplever att relationen har övergått
från samarbets- till konkurrensinriktad.
Forskare hävdar att det mest effektiva sättet att uppnå ekonomisk ränta är genom
samarbete och konkurrens (Lado et al., 1997), men det bör råda en balans (Luo et al.,
2007). Kostnaderna (närmast psykosociala kostnader) för att samtidigt genomföra
samarbets- och konkurrensinriktade strategier överstiger nyttan. Kock et al. (2010)
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konstaterar att de internationella möjligheter som skapas i en samarbetsdominerande
relation mellan konkurrenter är mera kontinuerliga och omfattande till sin karaktär,
medan möjligheterna i mera konkurrensdominerande relationer är mera sporadiska
och kortsiktiga. De tolkar att de senare nämnda resultaten skulle bero på att samarbetet
är svagare. Ett annat sätt att tolka är att konkurrensdimensionen underminerar
möjligheterna.
Bleeke och Ernst (1995:98) hävdar att ”Alliances between competitors with similar
core business, geographic markets, and functional skills tend to fail because of
tensions between partners”. När parterna har samma kärnverksamhet och har samma
kunskap, samt riktar sig till samma marknader blir spänningen mellan parterna för
stor. Kim och Parkhe (2009) är inne på samma spår. Deras undersökning av globala
allianser mellan amerikanska och utländska företag visar att en likhet vad gäller t.ex.
marknaderna och produkterna har en negativ inverkan på de undersökta samarbetena.
De kallar detta för konkurrenslikhet.
Ett sätt att undvika destruktiv konflikt är att separera konkurrens från samarbete
(Lewis, 1990). Detta kan göras genom att t.ex. skilja på marknader och/eller produkter
där man samarbetar eller konkurrerar (Carlin et al., 1994; Gomes-Casseres, 1996).
Parterna kan välja att differentiera sig, d.v.s. söka nya marknader och nya segment,
byta distributionskanaler, utveckla nya produkter o.s.v. (Perks & Easton, 2000).
Ett annat sätt att undvika konflikt är att samarbetsparterna kan dela upp samarbete
och konkurrens på olika funktioner (se t.ex. Bengtsson & Kock, 2000a; Kaufmann,
1995; Fernadez et al., 2014; Kotzab & Teller, 2003). Man samarbetar i input-funktioner
och konkurrerar i output-funktioner. Input-funktionerna befinner sig längre från
kunden i produktionskedjan, vilket innebär en lägre risk i.o.m. att parterna inte strider
om kundens pengar. I output-funktionerna är riskerna större.
En motsägelsefull interaktionslogik kan väl anammas av en organisation, men det är
svårt för individer (Bengtsson & Kock, 2000a; Fernandez et al., 2014). I multinationella
koncerner kan de samarbets- och konkurrensinriktade aktiviteterna delas upp på olika
dotterbolag, avdelningar, ansvarspersoner och affärsområden (Carlin et al. 1994). Detta
är dock betydligt svårare i SMF-företag.
2.3.2

Betydelsen av förtroende

Bigley och Pearce (1998), Lewicki et al. (1998) och Wicks et al. (1999) diskuterar
balansen mellan förtroende och misstroende. De vill inte se förtroende och misstroende
som motpoler, utan som separata dimensioner i relationer mellan företag.
Samarbetsparter kan samtidigt i vissa aktiviteter ha förtroende för varandra, medan de
i andra aktiviteter inte har det. Wicks et al. (1999) vill ersätta diskussionen kring starkt
eller svagt förtroende, med en diskussion kring optimalt förtroende. Att förlita sig till
ett starkt förtroende i ett samarbete mellan konkurrenter, kan innebära stora
uppoffringar i relation till risken. Förtroendets uppgift i samarbete mellan
konkurrenter är snarare att veta vem man skall ha förtroende för, på vilken nivå och i
vilka aktiviteter. Zineldin (2004) påpekar i samma stil att förtroende inte är det samma
som naivt eller blint förtroende.
Någon form av risk eller osäkerhet är ett villkor för att man behöver åberopa betydelsen
av förtroende. Samarbete mellan konkurrenter kan innebära stora strategiska risker.
Bucklin och Sengupta (1993), Kaufmann (1995) och Park och Russo (1996) konstaterar
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att möjligheten att utnyttja samarbetet till att förbättra sin position på bekostnad av
partnern är större för konkurrerande samarbetspartners än för icke-konkurrerande
samarbetspartners. Kale et al. (2000) vill påpeka att förtroende och personliga
relationer möjliggör att parterna kan skydda sin kärnkompetens från varandra, i.o.m.
att man i samarbetet kan komma överens om hur man skall gå tillväga i dessa frågor.
Sociala kontrakt i form av normer, attityder och uppfattningar förhindrar aktörer att
uppträda opportunistiskt, även om förutsättningarna för ett sådant beteende skulle
finnas (Heide & John, 1992; John, 1984).
Eftersom samarbeten mellan konkurrenter är riskfyllda är en slutledning att de kräver
starkare förtroende för att fungera. Förtroende är viktigt i mera ingående samarbeten,
där parterna t.ex. utvecklar gemensam teknologi och delar kunskap.
Gaining a competitor’s trust is essential to maintaining a collaborative relationship between
competitors and is critical to ongoing collaborations such as sharing of advanced technology and
moving to deeper levels of cooperation (Chin et al., 2004:451).

En annan implikation är att konkurrenter samarbetar inom områden med lägre
strategiska risker. En sannolik lösning är att parterna väljer lägre risk framom att
utsätta sig för möjligheten av sviket förtroende och opportunism (Kaufmann, 1995).
Man kan beakta att samarbeten uppstår av olika operativa, taktiska och strategiska
orsaker. Betydelsen och behovet av starkt förtroende är således inte konstant. I
samarbeten där risken för t.ex. kunskapsöverföring är stor, krävs det ett starkt
förtroende mellan parterna för att de skall våga dela kunskap sinsemellan. Parterna bör
komma överens om hur den delade kunskapen kan utnyttjas. Men delad kunskap är
inte det enda motivet till att konkurrenter börjar samarbeta. I ett samarbete där t.ex.
delade kostnader är motivet och där det är möjligt att hemlighålla affärshemligheter för
varandra, kommer betydelsen av förtroende att vara mindre eller av annan natur. I en
sådan situation betyder förtroende mera att parterna kan lita på att motparten utför sin
andel av samarbetet.
Ett samarbete mellan konkurrenter kan regleras juridiskt genom t.ex. ett skriftligt
avtal. I forskningen, både kring vertikala (se t.ex. Harrigan, 1988; Robson et al., 2002;
Valdes-Llaneza & Garcia-Canal, 2006) och horisontella samarbeten (se t.ex. Park &
Russo, 1996) fokuserar man ofta på formella samarbeten organiserade som joint
ventures. I joint ventures kan parterna ha lika stor makt och kontroll eller så är makten
och kontrollen ojämnt fördelad. Fördelningen är beroende på ägoförhållandena.
Skriftliga avtal eller reglerade ägoförhållanden skyddar ändå inte fullständigt mot t.ex.
risken för opportunism. Betydelsen av förtroende och personliga relationer kan inte
underskattas.
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3

SAMARBETE OCH INTERNATIONELL VERKSAMHET

Madhok (1997) konstaterar att det finns två basfrågor som är relevanta när det gäller
internationell verksamhet. Den första är själva motivet till eller beslutet att börja med
internationell verksamhet. Beslutet kan basera sig på någon konkurrensfördel som
företaget vill utnyttja, någon fördel som företaget vill förstärka eller någon ny fördel,
relaterad till redan existerande konkurrensfördeler som företaget vill utveckla.
Företagets resurser ger möjligheter, samtidigt som de begränsar. Den andra frågan
berör hur företaget, utgående från marknadens karaktäristika och sina egna
möjligheter och begränsningar, skall operera på den internationella marknaden.
Axelsson och Johanson (1992) ger ett förslag på en enkel checklista som företagen kan
gå igenom, t.ex. vid inträde på en ny marknad. De tre första frågorna berör närmast
nätverkets aktörer och struktur, samt aktörernas positioner på den nya marknaden,
medan den fjärde frågan fokuserar på resurstillgången. Frågornas koppling till
samarbete är att samarbete kan utnyttjas för att penetrera nya nätverk och för att få
tillgång till nya relationer och resurser.
Tabell 3

Frågor i den internationella verksamheten (Axelsson & Johanson, 1992)

Fråga
a) Vilka är aktörerna – kunder, leverantörer, konkurrenter, myndigheter – i
nätverket? Vilka är de viktiga relationerna mellan de olika aktörerna? Vilka
typer av bindningar – ekonomiska, tekniska, sociala, juridiska – finns det mellan
aktörerna?
b) Vilka är de inbördes positionerna mellan aktörerna i nätverket? Vilka är
aktörernas roller och makt i nätverket? Vilka möjligheter kan potentiella
partners erbjuda?
c) Vilka är det fokala företagets relationer till de aktörer som befinner sig på den
potentiella marknaden? Finns det direkta och indirekta relationer? Hur kan de
utnyttjas?
d) Hur kan andra aktörers resurser mobiliseras i ett inträde på en ny marknad?
Ett inträde på nya marknader kräver en mobilisering av aktörer, men vem kan
mobiliseras för vad, av vem?

Man kan ur Madhoks (1997) och Axelsson och Johansons (1992) diskussion utläsa att
samarbete är starkt förknippat med den internationella verksamheten (jmf. Johanson
& Mattsson, 1998; Porter & Fuller, 1986; Strutton et al., 2001). Nyttan med samarbete
är stor när företagen är i en riskfylld position (Eisenhardt & Schoonhoven, 1996). En
riskfylld position uppkommer under svåra och osäkra marknadsförhållanden, när
företagens verksamhet är ekonomiskt och strategiskt riskabel.
Ett internationellt samarbete behöver inte enbart ha konsekvenser för parterna på de
internationella marknaderna, utan det kan även vara ett sätt att stärka positionerna på
parternas hemmamarknad, speciellt när det råder en överlappning mellan de
internationella marknaderna och hemmamarknaden (Mattsson, 1998). Ett exempel på
detta är allianserna mellan flygbolag, där tillgången till förbindelserutter är ett viktigt
motiv för parterna i allianserna.
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Slutresultatet i ett internationellt samarbete är enligt Welch (1992) beroende av
parternas ”commitment”8 till både samarbetet och den internationella verksamheten
(jmf. Nummela, 2000). Utgångspunkten i tankegången är att samarbete är ett medel
för att uppnå målen i den internationella verksamheten. Olika nivåer på ”commitment”
innebär att måluppfyllelsen kan variera. En stark ”commitment” till både den
internationella verksamheten och samarbetsprocessen är den konstellation som har
största sannolikhet att lyckas.
”Commitment” till
samarbete
Svag

Stark
”Commitment” till
internationell
verksamhet
Svag

Stark

Att göra det
ensamt är en
lockande
strategi

Målen uppfylls
mest sannolikt

Svårt att uppnå
något

Målen kan
uppfyllas,
beroende på
slumpartade
externa faktorer

Figur 14 ”Commitment” till internationell verksamhet och samarbete (utgående från
Welch, 1992:30)

En kombination av svag ”commitment” till den internationella verksamheten och en
stark ”commitment” till samarbete uppfattar Welch (1992) som mindre sannolik, i.o.m.
att målen i den internationella verksamheten är en föregångare till att internationellt
samarbete uppkommer. Situationen kan uppstå när t.ex. det redan finns ett för andra
ändamål etablerat samarbete mellan parterna när den internationella verksamheten
startar.
När det gäller företagens internationella verksamhet och samarbete i denna
verksamhet kan man identifiera tre situationer: 1) samarbete och internationell
verksamhet som samtidigt startande processer, 2) samarbete som en del av en
tidsmässigt längre internationell verksamhet och 3) internationell verksamhet som en
del av ett längre samarbetsförhållande. I den första situationen startar samarbetet och
den internationella verksamheten samtidigt. Vad som initierar vad kan variera. Vid
start av internationell verksamhet kan det samtidigt uppstå ett behov av samarbete
med t.ex. en lokal partner på marknaden för att få igång den internationella
verksamheten. Samarbete kan även i sin tur samtidigt initiera internationell
verksamhet, ifall parterna t.ex. märker att de konkurrensfördelar som samarbetet
förväntas ge, även ger möjligheter på den internationella marknaden. I den andra
situationen har den internationella verksamheten startat tidigare, men företagen stöter
t.ex. på hinder under verksamhetens gång vilket i ett senare skede initierar ett behov av
8 Det finns inget entydigt svenskt uttryck som täcker hela innebörden i det engelska uttrycket
”commitment”. Svenska begrepp såsom åtagande, förbindelse, förpliktelse, engagemang, lojalitet o.s.v.
täcker tillsammans det engelska uttrycket.
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samarbete för att komma över hindren. I den tredje situationen har ett samarbete
pågått en längre tid, men t.ex. möjligheter som efterhand skapas via samarbetet ger
motiv till att börja utnyttja möjligheterna även i internationell verksamhet.
3.1

Samarbete och internationell verksamhet som dynamiska strategiska
processer i små och medelstora företag

SMF-företag är inte mindre versioner av stora företag. De sysslar nödvändigtvis inte
med formell strategisk planering (Ahokangas, 1998; Li et al., 2004), vilket gör att
tillfälligheter och möjligheter styr besluten i t.ex. den internationella verksamheten
(Aharoni, 1966; Nordström, 1991). Besluten är till mycket stor del beroende av
företagaren som individ (Lumpkin et al., 2010) och den kunskap och vilja som den har
(Holmlund et al., 2007; Kjellman et al. 2004; Li et al., 2004; Reid, 1981). Det är svårt
att separera företagaren som individ från företaget. SMF-företagens flexibilitet gällande
beslutsfattande gör att de kan vara innovativa (Lumpkin et al., 2010) och snabbt
reagera på möjligheter som uppstår på de internationella marknaderna (Kontinen &
Ojala, 2011).
Ahokangas (1998) och Morris et al. (2007) konstaterar att man inom samma bransch
kan identifiera att olika strategier kan leda till framgång, beroende på om det är frågan
om stora eller små företag. SMF-företag är mera utsatta för externa krafter p.g.a. av
deras begränsade resurser och begränsade marknadsunderlag.
Compared to their medium- and large-sized counterparts, smaller ventures are more vulnerable
to environmental forces, especially given the limited cash reserves and debt capacity of such
organizations, their frequent over-dependence on a limited product/service line, their tendency
to rely on a niche customer base. These firms frequently suffer from relatively limited market
presence, subjecting them to significant demand fluctuations, aggressive competitor forays and
lack of support from suppliers and distributors. (Morris et al., 2007:38)

Enligt Baird et al. (1994) tenderar SMF-företag mera att reagera på omgivningen
(reaktivt) än att kontrollera och förutspå den (proaktivt), vilket är mera typiskt för
dominerande företag. Speciellt SMF-företag från traditionell tillverkande industri är
defensiva och försiktiga i sin tillväxtstrategi (Bell et al., 2004).
En sammanfattande jämförelse mellan stora företag och SMF-företag finns presenterad
i tabell 4. Företagens karaktäristika, organisation och sätt att göra beslut torde
avspeglas t.ex. i vilka beslut som görs när det är frågan om att ingå samarbete med
andra företag. Tabellen representerar en förenklad bild av verkligheten.
Jämförelsepunkterna som presenteras kan passa in på företag från båda kategorierna
Det finns storföretag som t.ex. har begränsat kapital och begränsad kunskap och vice
versa. SMF-företagen är också en heterogen grupp. De är heterogena som företag
(Lumpkin et al., 2010; Morrisey & Pittaway, 2006) och heterogeniteten syns även i
deras internationella verksamhet (Cieslik et al. 2010). Om man däremot undersöker ett
stort antal storföretag och jämför dem med ett stort antal SMF-företag torde dock det
mönster på generell nivå som finns presenterat i tabellen utkristallisera sig.
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Tabell 4

En sammanfattande jämförelse mellan stora företag och SMF-företag (jmf.
Lumpkin et al., 2010)

Storföretag

x Internalisering av
resurser

x Begränsade resurser,
begränsat kapital,
begränsad kunskap
x Externalisering av
resurser

Organisation

x Formel – hierarkisk
x Oberoende av person

x Informell
x Kopplad till företagaren

Flexibilitet

x Låg

x Hög

Strategiformulering
– beslutsprocess

x Rationella beslut
x Proaktiv – planerad
x Långsiktig strategi –
strategisk planering

x Icke-rationella beslut
x Reaktiv – oplanerad
x Kortsiktig strategi –
minimal strategisk
planering
x Beroende av
företagarens vilja och
kunskap

Resurser

x Flera resurser

SMF-företag

x Kopplad till
företagsledningen

Coviello och McAuley (1999) anser att man kan förvänta sig att utvecklingen av den
internationella verksamheten är något olik i SMF-företag än i storföretag, p.g.a. SMFföretagens karaktäristika och sätt att agera för att övervinna problem som kan hänföras
till företagsstorleken (t.ex. begränsade resurser, begränsat kapital och begränsad
kunskap). SMF-företagen utnyttjar i den internationella verksamheten ofta både sina
sociala nätverk (Shaw, 2006; Zhang, 2010) och sina relationer till olika myndigheter
och företagarorganisationer (Boehe, 2013; Zhu et al., 2006) för att få stöd, samt utbyta
information, resurser och tjänster. De sociala relationerna grundar sig på förtroende
och ärlighet (Morrisey & Pittaway, 2006).
Shaws (2006) undersökning av skotska småföretag inom de kreativa branscherna visar
ändå att de fokala företagen undviker att utbyta information, resurser och tjänster med
direkta konkurrenter. Detta kan bero på att det är juridiskt svårt att skydda
affärsidéerna inom dylika branscher samt att det råder en kraftig konkurrens om ett
begränsat antal kunder. En annan förklaring kan vara att i de undersökta branscherna
hittas den behövliga informationen och de behövliga resurserna och tjänsterna hos
andra aktörer än konkurrenterna.
I samarbeten mellan konkurrerande företag är det sociala kapitalet viktigt (Ahuja,
2000; Yami & Nemeh, 2014). Samarbetena är till stora delar personrelaterade och
informella (Easton, 1990). I SMF-företag grundar sig samarbete ofta på tidigare
personliga relationer. Kaufmann (1995) konstaterar i sin forskning kring samarbeten
mellan konkurrerande tyska SMF-företag inom industrisektorn att mera än 60 procent
är grundade på tidigare positiva personliga erfarenheter av motparten. Samarbete med
en känd partner minskar riskerna (Dubini & Aldrich, 1991).
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Angående företagsstorleken kan man utgående från ett resursperspektiv konstatera att
Garrette et al.s (2009) undersökning av den globala flygfarkostindustrin (flygplan och
helikoptrar för privat och militärt bruk) visar att stora företag tenderar att välja att inte
samarbeta med konkurrenter i t.ex. lanseringen av nya produkter. Orsaken är att de
klarar av det med egna resurser.
We also find that larger firms tend to favour autonomous expansion over horizontal alliances,
which suggests that, regardless of their product domain capabilities, larger firms are better able
to gather resources needed to expand on their own (Garrette et al., 2009:891).

Samarbete mellan konkurrenter, speciellt mellan mindre företag, kan däremot uppstå
då resurserna, både till omfång och till typ, inte är tillräckliga vid lansering av nya
produkter.
3.1.1

Proaktiv kontra reaktiv strategi

Konkurrensen och omgivningen påverkar direkt eller indirekt företagens beteende på
de internationella marknaderna. Företagen försöker anpassa sig till omgivningen,
antingen genom en reaktiv (defensiv) eller proaktiv (offensiv) anpassning av resurserna
och aktiviteterna i sin strategiska och operativa verksamhet. Defensiva strategier går ut
på att försöka kontrollera omgivningen och det nätverk man befinner sig i. Införande
eller förändring av en defensiv strategi är en respons på externa förändringar i
nätverket, t.ex. om det kommer in nya konkurrenter på marknaden som tvingar
företaget att ändra sin strategi. Offensiva strategier igen innebär att man utnyttjar
möjligheter i nätverket. De styrs av interna initiativ inom företaget. Ett exempel är ett
företag som går in för att inrikta sig på nya segment och marknader.
När det gäller SMF-företagens internationella verksamhet kan motiven bl.a.
kategoriseras utgående från om de är tvingande (reaktiva) eller lockande (proaktiva) till
sin karaktär (Ahokangas, 1998; Arranz & de Arroyabe, 2009). Baird et al. (1994)
konstaterar att det är typiskt för SMF-företag att de utövar en nischstrategi i sin
internationella verksamhet (jmf. Lumpkin et al., 2010). Ett annat typiskt drag är att de
tvekar att aktivt söka internationella kunder. Den internationella verksamheten startar
och utvecklas genom förfrågningar av utländska kunder och inte genom egen aktiv
försäljning (Bell et al., 2004; Holmlund & Kock, 1999; Holmlund et al., 2007; Li et al.,
2004; Virtanen et al, 2002). En följd av företagens tvekan är att den internationella
verksamheten kan förbli väldigt oregelbunden, eller t.o.m. helt stagnera efter
initialskedet i många SMF-företag (Cieslik et al., 2010). Internationell verksamhet är en
tillväxtprocess som kräver planering.
Samma diskussion kring proaktiva och reaktiva strategier kan föras när det gäller
samarbete mellan konkurrenter. I sina undersökningar observerar Bengtsson och Kock
(1999), Burgers et al. (1993) och Hellman (1993) att det i samarbeten mellan
konkurrenter verkar vara externa faktorer (t.ex. respons på konkurrens) som formar
samarbetet mera än aktörerna själva. Samarbetet kunde snarare tolkas som en
anpassning till omgivningen än som en kontroll eller påverkan av omgivningen. Detta
verifierar tankegången att alla samarbeten mellan konkurrenter inte avser att offensivt
förändra samarbetsparternas positioner, utan målsättningen kan även vara att behålla
sin position (jmf. Dussauge et al, 2000; Lorange et al., 1992).
Kopplar man diskussionen ytterligare till vilken typ av samarbete det är frågan om, så
kan man konstatera att Dussauge et al. (2000) ser sekventiella samarbeten mellan
konkurrenter som mera offensiva, medan integrerade samarbeten har en mera defensiv
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natur. Man torde utgående från deras undersökning teoretiskt kunna dra slutsatsen att
sekventiella samarbeten är mera strategiskt inriktade, medan integrerade samarbeten
har en mera operativ natur.
3.1.2

Avsiktlig kontra oavsiktlig strategi

Det råder en heterogenitet vad gäller t.ex. resurser, kompetenser, samt sättet att
strategiskt och operativt styra verksamheten bland SMF-företag. Enligt Ahokangas
(1998) sysslar SMF-företag nödvändigtvis inte med formell, explicit strategisk
planering (jmf. Mintzberg & Waters, 1985). Chetty och Campbell-Hunt (2003b: 814)
konstaterar angående SMF-företagens internationella verksamhet att den ”...is less
likely to be pre-conceived and planned in detail” (jmf. Luostarinen, 1979).
SMF-företagens småskalighet gör att den internationella verksamheten närmast är en
framväxande process, där erfarenhet och inlärning styr riktningen. I realiteten kommer
den internationella verksamheten att skapa utmaningar och valsituationer som inte
fullständigt kan förutses på förhand. Detta påstående gäller speciellt när incitamentet
till verksamheten har sitt ursprung i externa källor, t.ex. att det kommer en förfrågan
från en utländsk kund. I ett senare skede av den internationella verksamheten, kommer
utveckling av strategin att mera eller mindre, direkt eller indirekt att påverkas av den
tidigare utvecklingen.
Detsamma gäller samarbete. En diskussion som kan föras är frågan kring uppkomsten
av samarbete. I vilken mån är samarbetet avsiktligt, och i vilken mån växer det fram i
efterhand? Man kan se uppkomsten av samarbete som en process som omfattar olika
grad av avsiktlighet. Företaget konfronteras med oförutsedda möjligheter och problem,
som företaget måste reagera på. Reaktionerna, eller de aktiviteter som vidtas och de
resurser som mobiliseras kan i sin tur skapa oförutsedda resultat. Man kan således
identifiera att både samarbete och internationell verksamhet kan uppfattas dels som ett
avsiktligt och planerat, dels som ett oavsiktligt och icke-planerat framväxande mönster
av aktiviteter.
3.2

Den internationella verksamhetens motiv och hinder

Aharoni (1966) menar att det i många fall är opportunistiskt beteende, tillfälligheter
och möjligheter som är utlösande faktorer i den internationella verksamheten.
Nordström (1991:32) konstaterar att ”In certain cases the fact that the firm starts to do
business abroad is the result of a strategic decision; in other cases it is more due to
coincidence”. Ibland är den internationella verksamheten planerad, ibland styrs den av
slumpen. Oberoende av hur processen initieras kan den internationella tillväxten och
utvecklingen av de internationella aktiviteterna sägas vara ett resultat av en
komplicerad interaktion mellan företaget och dess omgivning.
Welch (1992:28) konstaterar att ”At the most basic level, small firms are unlikely to
become involved in internationally oriented alliances unless there is enough interest
in the goal of internationalization”. Företagen är inte intresserade av internationellt
samarbete om det inte finns ett intresse för internationell verksamhet (jmf. Arranz & de
Arroyabe, 2009). Motiven till internationell verksamhet är således en föregångare till
valet att samarbeta. Motiven till internationell verksamhet kan genereras antingen
externt eller internt (Fletcher, 2001). Ett externt genererat motiv kan t.ex. vara att det
kommer en kundförfrågan från en köpare i ett annat land, medan ett exempel på ett

46

internt genererat motiv är att företaget har ett överskott i produktionskapaciteten, som
företaget måste hitta avsättning för på andra marknader.
Motiven kan ytterligare kategoriseras utgående från om de är tvingande (reaktiva) eller
lockande (proaktiva) till sin karaktär (Ahokangas, 1998). Ett tvingande motiv är t.ex.
att Finlands marknad är begränsad, vilket gör att en tillväxt i många fall endast kan ske
utomlands. Ett exempel på ett lockande motiv igen är att företagen ser en lukrativ
möjlighet på en annan marknad. Ett tvingande motiv kan utgående från Chetty och
Wilson (2003) vara ett incitament för samarbete mellan konkurrenter. De konstaterar
att SMF-företagen är beredda att samarbeta med konkurrenter i situationer där de är
tvungna att bredda sin verksamhet.
...the ability of firms to leverage resources from other organisations, and horizontally related
organisations such as competitors in particular, may be an important explanatory variable in
international engagement (Chetty & Wilson, 2003:77).

Internationell
verksamhet

Resultat

Interna hinder
Externa hinder

Interna
och externa
motiv till
internationell
verksamhet

Mål

För att beskriva dynamiken i den internationella verksamheten, har man enligt
Ahokangas (1998) allt mera i forskningen börjat fokusera på externa och interna hinder
som försvårar verksamhetens utvecklingsförlopp. Oberoende vilka de externa och
interna motiven och hindren är, kan man enligt Ahokangas (1998) säga att de fyra
krafterna, m.a.o. de externa och interna motiven samt de externa och interna hindren
och interaktionen mellan dem styr dynamiken i den internationella verksamheten på
företagsnivå.

Figur 15 Hinder försvårar den internationella verksamhetens utvecklingsförlopp

Vilka är de interna och externa hindren? För att söka svaret på frågan, kan man börja
med att studera vilka faktorer som påverkar den internationella verksamheten.
Nordström (1991) identifierar i sin modell tre huvudgrupper av interna och externa
faktorer som påverkar utvecklingsmönstret i den internationella verksamheten (jmf.
Baird et al., 1994; Chetty & Campbell-Hunt, 2003b; Dunning, 1988; Hill et al., 1990;

47

Whitelock, 2002)9. Ingen enskild faktor kan enligt Nordström (1997) ge en
tillfredsställande förklaring till företagets internationella verksamhet. Flera faktorer
påverkar simultant företagets internationella tillväxt. Vissa faktorer kan ha en större
förklaringsgrad till vissa mönster i verksamheten, men faktorernas förklaringsgrad kan
förväntas ändra under verksamhetens förlopp.

Företagets
karaktäristika

Exportmarknadens
karaktäristika

Hemmamarknadens,
exportmarknadens och
branschens
struktur

Internationell verksamhet
- Val av marknader
- Etableringsprocess inom marknaderna
- Val av operationsalternativ

Figur 16 Huvudfaktorer som påverkar den internationella verksamheten (Nordström,
1991:87)

Den internationella verksamhetens hinder kan t.ex. identifieras utgående från
Nordströms (1991) tre huvudgrupper. Ett annat sätt att gruppera de hinder som ett
SMF-företag kan stöta på i sin internationella verksamhet är att utgå från Backhaus et
al.s (2005) indelning i strukturella och strategiska hinder. De strukturella hindren är
kopplade till marknaderna och branscherna medan de strategiska hindren är skapade
av andra aktörers ageranden.
Detta kan jämföras med Suarez-Ortegas (2003) undersökning av spanska
vinproducenter, där hon konstaterar att exporthindren för SMF-företag kan grupperas i
fyra grupper: exportkunskap, interna resursbegränsningar, hinder relaterade till
procedurer, samt exogena variabler (jmf. Arteaga-Ortiz & Fernandez-Ortiz, 2010;
Bauerschmidt et al., 1985; Sharkey et al., 1989). De två första grupperna av hinder är
kopplade till SMF-företagets karaktäristika. Med hinder som är relaterade till
procedurer avses hinder som är kopplade till själva exportaktiviteten. Dessa hinder kan
ha sitt ursprung antingen i hemmamarknaden eller i exportmarknaden. De exogena
hindren till slut är kopplade till den externa miljön, främst andra aktörers agerande på
den internationella marknaden.
Flera olika hinder försvårar företagets internationella verksamhet. Vissa hinder kan ha
en större betydelse i vissa skeden av verksamheten10, men hindrens påverkan kan ändra
9

Både Baird et al. (1994) och Chetty och Campbell-Hunt (2003) vill i sina artiklar specifikt påpeka
företagets karaktäristika som en faktor som påverkar den internationella verksamhetens utveckling,
eftersom båda artiklarna fokuserar på SMF-företag.
10 Hollensen (2004) t.ex. identfierar hinder som är kopplade till den internationella verksamhetens
initiering och hinder som är kopplade till verksamhetens fortlöpande.
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under verksamhetens gång. Externa hinder är t.ex. efterfråge- och konkurrensfaktorer
på den utländska marknaden. De största interna hindren i specifikt SMF-företagens
internationella verksamhet kan hänföras till företagets resurser. Resursrelaterade
problem är t.ex. avsaknad av kunskap om internationella möjligheter och marknader,
brist på kompetent personal, svårigheter att mobilisera kapital, tidsbrist, och brister i
marknadsföringskunnande.

Interna hinder

Externa hinder

Hinder kopplade
till företagets
karaktäristika, t.ex.

Hinder kopplade till
exportmarknadens
karaktäristika, t.ex.

- Storlek
- Brist på kapital
- Brist på resurser och
kunskap
- Brist på kapacitet

- Inträdeshinder
- Grad av konkurrens
- Osäkerhet i
efterfrågan
- Behov av lokalt
förankrade fördelar
- Psykisk distans

Hinder kopplade
till hemmamarknadens, exportmarknadens och
branschens
struktur, t.ex.
- Kostnadsstruktur
- Förekomst av
allianser
- Produktdifferentiering
- Grad av
koncentration

Internationell verksamhet

Figur 17 Exempel på hinder i den internationella verksamheten

3.3

Hinder i den internationella verksamheten ger motiv till samarbete

Utgångspunkten i denna avhandling är att externa och interna hinder i den
internationella verksamheten ger SMF-företagen reaktiva och proaktiva incitament till
vertikalt eller horisontellt internationellt samarbete (jmf. Malhotra et al., 2003).
Speciellt om hindren upplevs som höga, accentueras behovet av samarbete (Baum et
al., 2013). Parternas motiv till att samarbeta kan vara olika, samtidigt som motiven kan
förändras med tiden.
Not only that the reasons for forming alliances in different cases vary, but even the two or three
actors forming one alliance do it for different reasons. Moreover, the motive(s) of a partner(s)
also vary in due course of time as the alliance passes from one stage to another... (Gebrekidan &
Awuah, 2002:680)

Lorange och Roos (1992:27) hävdar att det t.o.m. kan vara bra att parterna i samarbetet
har olika målsättning. "One partner can, for instance, have the strategic intent of
active internationalization whereas the other may want to take a seemingly more
passive role as a supplier of technology". För den ena parten kan samarbetet ha en
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aktiv roll i den internationella verksamheten, medan för den andra kan målsättningen
vara kopplad till annan verksamhet. Den mera passiva rollen i det beskrivna exemplet
kan dock t.ex. innebära att teknologin eller produkterna får en större spridning
internationellt. Målsättningen kan vara olika, huvudsaken är att den ger båda parterna
ömsesidigt värde. Klijn et al.s (2010) undersökning visar ändå att parternas primära
motiv i ett samarbete ofta är relativt likartade. Däremot kan det finnas skillnader i
parternas sekundära samarbetsmotiv.
Chetty och Campbell-Hunt (2003a) ställer utgående från sina studier av tillverkande
SMF-företag frågan hur nätverket (och implicit samarbete i nätverket) kan underlätta
eller förhindra den internationella verksamheten. Svaret är ”...that business networks
offer the only vehicle for internationalization when the internationalization process is
sudden (the gusher), involves big increases in capability (going global), and involves
specialization (focus and grow)” (Chetty & Campbell-Hunt, 2003a:5). Nätverk och
samarbete skulle enligt citatet vara det enda verktyget när den internationella
verksamheten kräver stora resurser när tiden är begränsad. Fokus i deras forskning
ligger på vertikala relationer i nätverket. Deras artikel framhäver distributörernas roll i
det internationella nätverket. Relationerna till distributörerna skapar möjligheter men
ger också utmaningar, såsom att hitta lämplig distributör (partner), konflikter om
målsättning, risken för att partnern blir en konkurrent, att partnern försummar sina
uppgifter, samt att man blir hindrad att komma in i distributörsnätverket.
En internationell verksamhet upplevs som riskfylld, speciellt i obekanta omgivningar.
På grund av begränsade resurser och kunskap, speciellt i initialskedet av den
internationella verksamheten, strävar företagen vid en marknadspenetration ofta efter
att förlita sig till antingen en utländsk aktör, eller till en erfaren inhemsk aktör. Typen
av hinder SMF-företagen stöter på styr utformningen av samarbetet. Valet av partner
och deras insats i samarbetet påverkas av vilken nytta och vilka resultat som man
förväntar sig att samarbetet skall föra med sig. Om hindret är förorsakat t.ex. av att en
specifik kompetens saknas, så kommer sökandet av en potentiell samarbetspartner
givetvis att fokusera på de som har denna kompetens. Att samarbeta med en
konkurrent medför inte bara fördelar, utan samarbetet kan även förorsaka problem.
Problem i samarbetet kan leda till att resultatet inte blir det planerade, eller att
samarbetet helt och hållet upphör.

Interna
och externa
samarbetsmotiv

Spänningen mellan
samarbete och
konkurrens

Samarbete

Resultat

Hinder i den
internationella
verksamheten

Mål

Parternas insats i
samarbetet

Figur 18 Hinder i den internationella verksamheten ger incitament till ett samarbete

Motiven till att börja samarbeta kan vara olika beroende på om parterna är
konkurrenter eller inte. Motiven kan också vara desamma. På samma sätt kan motiven
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skilja mellan stor- och SMF-företag, men så är inte alltid fallet. Motiven i
internationella samarbeten kan vara olika, jämfört med samarbeten som enbart berör
hemmaverksamheten, men behöver inte vara det. Forskning från flera olika områden
kan således bidra till att identifiera motiv till att konkurrenter börjar samarbeta i sin
internationella verksamhet.
3.4

Teoretiska förklaringar till samarbete

Redan i denna avhandlings inledning konstaterades det att samarbete är ett mera eller
mindre medvetet val för att uppnå målen i parternas internationella verksamhet. Av
intresse är det därför att utreda hur forskningen kring företagets internationella
verksamhet teoretiskt inkorporerar samarbete.
Som fenomen är internationell handel inget nytt. Forskningen startade genom att
försöka förklara existensen av internationell handel. Ekonomiska teorier har dock liten
relevans när det gäller att förklara det enskilda företagets internationella aktiviteter.
Det är under de senaste tre till fyra decennierna som man kan identifiera en
forskningsgren som har utvecklats till att fokusera på det enskilda företagets
internationella verksamhet. Forskningen kan karaktäriseras som omfattande.
Enligt Törnroos (2002) var det i början ekonomiska perspektiv som influerade
teoribildningen (se t.ex. Hymer, 1976; Penrose, 1959)11. Senare har man även fokuserat
på t.ex. beslutsfattande (se t.ex. Aharoni, 1966; Cyert & March, 1963)12, inlärning (se
t.ex. Johanson & Vahlne, 1977; Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975) och nätverk
(IMP) (se t.ex. Blankenburg, 1995; Hertz & Mattsson, 1994; Johanson & Mattsson,
1988; Mattsson, 1998; Welch & Welch, 1996). Ett mera övergripande (eklektiskt)
perspektiv (se t.ex. Dunning, 1988; 1995) har även haft en stor inverkan på
diskussionen. En senare sidoinriktning inom forskningen diskuterar uppkomsten av
nystartade globala företag (se t.ex. Madsen & Servais, 1997; Oviatt & McDougall, 1997).
Mycket av forskningen har koncentrerat sig på multinationella företag (MNE) och
deras direkta investeringar (FDI) på utländska marknader. Denna forskning är till stora
delar inte relevant för denna avhandling. SMF-företag har inte en utbyggd
internationell organisation, och har inte alltid resurser att skapa interna marknader
(internalisera), eller att göra direkta investeringar på de utländska marknaderna. Ofta
är det enligt Wolff och Pett (2000) export som utgör SMF-företagens internationella
verksamhet, eftersom det operationsalternativet är mera anpassat till de tillgängliga
resurserna. Forskningen som bygger på s.k. ”born globals” är en annan forskningsgren
som det heller inte läggs någon större tyngdpunkt på i denna avhandling. Den
forskningen berör närmast nystartade företag inom kunskapsintensiva,
högteknologiska branscher, och inte traditionell tillverkande industri. Syftet i denna
avhandling är heller inte att fokusera på hur förloppet i ett företags
internationaliseringsprocess ser ut och orsakerna till det.
Leonidou och Katsikeas (1996) pläderar för en multiteoretisk ansats för att förstå
komplexiteten i företagens internationella verksamhet. Ofta förekommande teoretiska
11

Penrose (1959) har företagets tillväxt som explicit utgångspunkt. Teorin om företagets tillväxt har dock i
många fall stått som grund i forskningen kring företagens internationella verksamhet (se t.ex. Luostarinen,
1979).
12 Aharoni (1966) och speciellt Cyert och March (1963) fokuserade egentligen mera på beslutsfattande, men
deras bidrag till diskussionen har ändå varit en källa till inspiration inom forskningen kring internationell
verksamhet.
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utgångspunkter är transaktionskostnadsteorin (TCE) (se t.ex. Anderson & Gatignon,
1986; Buckley & Casson, 1976; Hennart, 1982; Hill & Kim, 1988), ett resursbaserat
synsätt (se t.ex. Chang, 1995; Collis, 1991; Madhok, 1997; Malnight, 1995; Tallman,
1991; Tallman & Fladmoe-Lindquist, 2002), samt ett nätverkssynsätt (inkluderar t.ex.
IMP) (se t.ex. Blankenburg, 1995; Coviello & Munro, 1997; Hertz & Mattson, 1994;
Johanson & Mattsson, 1988; Mattsson, 1998; Welch & Welch, 1996). Dessa tre
teoretiska utgångspunkter är också ofta förekommande inom forskningen kring
samarbetande konkurrenter (se kapitel 1.6.3). Valet av teorier för att förklara
samarbete i den internationella verksamheten har således gjorts utgående från att de
förekommer både inom forskningen kring samarbetande konkurrenter och inom
forskningen kring företagens internationella verksamhet.
Att fokusera explicit på vissa teorier, kan innebära en exkludering av andra potentiella
teorier som kan förklara samarbete i internationell verksamhet. En dylik teori är
spelteorin som har implicerats på forskning som berör vertikalt samarbete (se t.ex.
Axelrod, 1984), både vertikalt och horisontellt samarbete (se t.ex. Quintana-Garcia &
Benavides-Velasco, 2004) och samarbete mellan konkurrenter (se t.ex. Gnyawali &
Park, 2009; Ritala, 2009; Ritala & Hurmelinna-Laukkanen, 2009). Spelteorin har sin
tradition inom samarbetsforskningen medan det inom forskningen kring företagens
internationella verksamhet inte finns en tradition som utgår från spelteorin som grund.
Man bör komma ihåg att fokus på de tre teorierna inte innebär att artiklar och
publikationer som baserar sig helt eller delvis på andra teorier medvetet gallras bort.
Målet är att resultaten från det mesta av den publicerade forskningen kring
samarbetande konkurrenter kan beaktas.
3.4.1

Transaktionskostnadsteorin

Williamsons (1975; 1981; 1991) transaktionskostnadsteori (TCE) har haft ett inflytande
inom forskningen kring internationell verksamhet, speciellt inom forskningen som har
fokuserat på det multinationella företagets val av operationsalternativ på den
internationella marknaden (se t.ex. Anderson & Gatignon, 1986; Buckley & Casson,
1976; Hennart, 1982; Hill & Kim, 1988)13. Fokus i transaktionskostnadsteorin ligger på
analys av produktions- och transaktionskostnader, och på vilket sätt dessa kostnader
kan kontrolleras genom antingen en internalisering (hierarki), en semi-internalisering
(hybrid) eller en externalisering (marknad) av transaktionerna.
Transaktionskostnader kan generellt sägas vara kostnader som uppstår för att hitta en
utbytespartner, och för att etablera, koordinera, övervaka och upprätthålla relationen
till denna. Nivån på transaktionskostnaderna kan härledas utgående från a) nivån på
specifika investeringar som måste göras för att genomföra transaktionen, b)
osäkerheten som uppstår p.g.a. beslutsfattarens begränsade rationalitet, c) frekvensen
av transaktioner och d) risken för opportunism. Produktionskostnader hänför sig
närmast till organisationen av den egna produktionen.
En internalisering av funktionerna (hierarki) är relevant om transaktionskostnaderna
är höga, och de egna produktionskostnaderna låga. En externalisering (marknad) igen
är relevant när situationen är den motsatta (låga transaktions- och höga
13

Ofta använder man begreppet internaliseringsteori som synonym för transaktionskostnadsteorin inom
forskningen kring t.ex. multinationella företag (MNE). Det multinationella företaget kan ses som en
hierarkisk respons på marknadsimperfektioner. Dessa marknadsimperfektioner gör att det generellt är
mera ekonomiskt effektivt för ett multinationellt företag att grunda egna dotterbolag på den internationella
marknaden än att välja andra operationsalternativ.
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produktionskostnader). Enkla, till synes riskfria enskilda transaktioner som inte kräver
specifika investeringar utförs på marknaden, medan transaktioner som har osäkert
resultat, som upprepas ofta och som kräver specifika investeringar med större
sannolikhet kommer att organiseras internt.
Samarbete mellan konkurrenter (hybrid) uppstår således när transaktions- och
produktionskostnaderna ligger på en medium nivå. Osäkerhet ger konkurrenter
incitament till att börja samarbeta för att sprida risker i t.ex. inträde på nya marknader
(Elg & Johansson, 1996; Hamel et al., 1989), i forskning och utveckling (Strutton et al.,
2001) samt när det råder en osäkerhet gällande t.ex. nya teknologiska standarder (Yami
& Nemeh, 2014). Samtidigt är samarbetet en hybrid gällande risker som kan hänföras
till samarbetet (Park & Russo, 1996). Samarbete mellan konkurrenter förutsätter att
det råder en moderat nivå på t.ex. risken för opportunism i relation till det
gemensamma värdet som samarbetet skapar. Värdet bör överstiga riskerna och det bör
delas lika mellan parterna. Ett samarbete innebär en avvägning mellan fördelar med
delade kostnader och risk och nackdelar med minskad kontroll. Olika
operationsalternativ inom den internationella verksamheten innebär olika grad av
kontroll. Ett eget dotterbolag innebär maximal kontroll, medan ett samarbete innebär
en mindre grad av kontroll. Varje operationsalternativ betyder en viss insats av
resurser. Investeringar minskar den strategiska flexibiliteten och kan fungera som
hinder för utträde från marknaden, speciellt om investeringarna har varit omfattande.
I många situationer är varken hierarki och marknad ett optimalt val för företaget
(Ritala, 2010). En internalisering av produktionen kan vara ineffektiv och kostsam,
eftersom det kan vara svårt för ett företag att uppnå stordriftsfördelar och
synergieffekter på egen hand. Å andra sidan kräver många funktioner i
produktionskedjan idag tyst kunskap, som är svår att erhålla genom transaktioner via
marknaden (Quintana-Garcia & Benavides-Velasco, 2004). Kunskapsöverföring och
speciellt okontrollerad kunskapsöverföring till partnern är en risk i samarbeten mellan
konkurrenter. Risken för kunskapsöverföring är speciellt stor i kunskapsintensiva
branscher.
Lägre kostnader (Bengtsson & Kock, 2000a; Hellman, 1993; Luo et al., 2007; Virtanen,
2002) och stordriftsfördelar (Morris et al., 2007; Porter & Fuller, 1986; Tidström &
Virtanen, 2002; Zineldin, 2004) är motiv till att konkurrenter samarbetar. En
kostnadsfördel kan uppnås genom att kontrollera kostnaderna i olika funktioner. I ett
samarbete mellan konkurrenter kan man uppnå kostnadsfördelar genom att t.ex.
ledtiderna förkortas (Morris et al., 2007), tiden för produktutveckling förkortas (Perks,
2000; Gnyawali & Park, 2009) samt överlappande arbete i forskning och utveckling
kan undvikas (Jorde & Teece, 1989).
Stordriftsfördelar uppstår när samarbetsparterna kan utföra funktioner mera effektivt
vid stora volymer. Samarbetande konkurrenter kan uppnå stordriftsfördelar t.ex.
genom gemensamma inköp (Easton 1990; Elg & Johansson, 1996), gemensamma
komponenter (Carlin et al., 1994), samt gemensam produktion och forskning och
utveckling (Dussauge et al., 2004; Easton 1990; Easton & Araujo, 1992). I en funktion
som omfattar betydande fasta kostnader, kan man uppnå kostnadsfördelar genom
effektivare kapacitetsutnyttjning. Exempel på ett dylikt samarbete kunde vara att göra
gemensamma investeringar i t.ex. infrastruktur och IT-system (Marois & Abdessemed,
1996).
Ökad komplexitet och ökade koordinationskostnader kan dock leda till
stordriftsnackdelar. Olika funktioner har olika nivå på vad som kan kallas för en
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optimal stordrift. Det är mera ekonomiskt att försöka uppnå stordriftsfördelar i vissa
funktioner än i andra, där nyttan av stordrift är mindre. Enligt Hennart (1988) kan
man t.ex. uppnå större stordriftsfördelar i samarbete kring komponenter än kring
tillverkning. Samarbeten mellan t.ex. konkurrerande biltillverkare kretsar ofta kring
gemensamma komponenter.
Transaktionskostnadsteorin ger goda förklaringar om man t.ex. studerar funktioner där
det är möjligt att uppnå betydande kostnadsfördelar, vilket närmast är funktioner som
ligger längre ifrån kunden i produktionskedjan. I ett internationellt samarbete bör man
dock komma ihåg att det oftast är svårt att uppnå låga kostnader, vilket gör att en
kostnadsminimering som utgångspunkt kan vara mindre relevant. Internationell
verksamhet innebär en ekonomisk risk. Önskad stabilitet är en orsak till varför
konkurrenter samarbetar i t.ex. den internationella verksamheten. För att uppnå den
kritiska massan som behövs på den internationella marknaden, startar man ett
samarbete för att stärka sina resurser. Stordrift, inbesparingar genom att utnyttja
lokala partners, delad ekonomisk risk o.s.v. är exempel på ekonomiska incitament till
samarbete med en konkurrent i den internationella verksamheten.
Transaktionskostnadsteorin beaktar inte om ett företag verkligen har de resurser och
den kunskap som är nödvändiga för att kunna agera som teorin normativt beskriver
(Heide & John, 1992). Tillgång till nödvändiga resurser och nödvändig kunskap kan de
facto initialt öka kostnaderna, men i slutändan kan det ändå skapa ett värde som ger
bättre lönsamhet. Teorin utgår ifrån att företagen, ifall det är möjligt, väljer att agera
autonomt (Doz & Prahalad, 1991). Man kan globalt ändå se en ökad förekomst av
samarbete mellan företag. Den ökade förekomsten torde kunna förklaras genom att det
finns en kulturellt betingad preferens som förespråkar ett mera kollektivt, ömsesidigt
och samarbetsinriktat beteende bland företagen, t.ex. i länderna i Väst och i Fjärran
Östern (Boisot & Child, 1988).
Transaktionskostnadsteorin förutspår en större chans för att samarbete mellan
konkurrenter skall misslyckas (Quintana-Garcia & Benavides-Velasco, 2004). Detta
beroende på t.ex. risken för opportunism och kunskapsöverföring. Park och Russos
(1996) empiriska studie som bygger på transaktionskostnadsteorin, understöder detta
antagande. Kritik har dock riktats mot att transaktionskostnadsteorins starka fokus på
risken för opportunism, bortser ifrån att transaktionerna är förankrade i ett system av
sociala relationer (Granovetter, 1985). Sociala relationer, samarbete, ömsesidighet och
förtroende minskar risken för opportunism (Johanson & Mattsson, 1987). De sociala
faktorerna minskar de facto transaktionskostnaderna, t.ex. kostnader för kontroll (jmf.
Dyer, 1997). Forskningen visar att tidigare erfarenhet av att samarbeta med en
konkurrerande partner ökar sannolikheten för nya samarbeten med samma partner
(Ahuja, 2000; Carlin et al., 1994).
Fokus på opportunism gör att samarbete mellan konkurrenter egentligen borde
undvikas p.g.a. de höga riskerna. Å andra sidan skapar insatsen av parternas specifika
resurser och specifik kunskap i samarbetet ett värde som en internalisering av
funktionerna inte kan skapa. Samarbetet skapar ett värde som parterna inte ensamma
kan uppnå. För mycket fokus på att skydda sig för opportunism är i sig också riskfyllt,
eftersom möjligheterna till värdeskapande kan gå förlorade.
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3.4.2

Ett resursbaserat synsätt

Utgående från ett resursbaserat synsätt inom strategiforskningen (se t.ex. Penrose,
1959; Peteraf, 1993; Wernerfelt, 1984), har man inom forskningen allt mera implicerat
motsvarande tankegångar gällande företagens internationella verksamhet. Fokus är på
utveckling av företagets resurser eller förmåga, oberoende om kontexten är nationell
eller internationell. Forskningen har hittills mest fokuserat på multinationella företag
(MNE) (se t.ex. Chang, 1995; Collis, 1991; Madhok, 1997; Malnight, 1995; Tallman,
1991; Tallman & Fladmoe-Lindquist; 2002).
Ahokangas (1998) och Rautkylä (1991) har fokuserat på SMF-företag när de har
diskuterat företags internationella verksamhet utgående från ett resursperspektiv.
Rautkylä (1991) vill poängtera att samarbete mellan konkurrenter är ett relevant och
effektivt alternativ för att mobilisera resurser i den internationella verksamheten. ”It
may be a most effective means to increase the competence and capacity an enterprise
needs for its purposes” (Rautkylä, 1991:23).
Ett resursbaserat synsätt förespråkar att ”...the competitive advantage of firms results
from their possession of unique internal resources and capabilities and their ability to
apply these resources in the marketplace to earn superior profits” (Tallman,
2002:118). Ett företag kan erhålla konkurrensfördelar om det har unika, ickeimiterbara resurser som kan utnyttjas både på hemmamarknaden och internationellt.
Ett resursbaserat synsätt identifierar även betydelsen av immateriella
kunskapsbaserade resurser.
Immateriella kunskapsresurser, i jämförelse med materiella resurser, utgör allt mera
basen för företagets konkurrensfördelar. Ägande och exploatering av resurser är inte
den enda grunden till företagets internationella konkurrensfördelar, utan även
förmågan till inlärning i syfte att utveckla resurser har en viktig betydelse för att skapa
värde (Madhok, 1997). Ägandet av resurser är inte tillräckligt, utan det är förmågan att
även utnyttja resurserna för att skapa kundvärde, i kombination med att det skapade
kundvärdet är relevant för marknaden som ger företaget en konkurrensfördel (Ritala,
2010).
Den praktiska implikationen av Ahokangas (1998) modell som berör anpassning av
resurser i den internationella verksamheten är att företagen kan utöva olika strategier i
den verksamheten över tiden. Först och främst kan företagen ha en företagsorienterad
utveckling av resurserna, m.a.o. företagen själva utvecklar och kontrollerar de kritiska
resurserna. Å andra sidan kan resursutvecklingen vara nätverksorienterad.
Utvecklingen sker genom att utnyttja positiva resursberoenden mellan aktörer. Man
delar aktivt kontrollen över utvalda, ömsesidigt beroende resurser. För det tredje kan
företagen även kombinera dessa strategier.
Till skillnad från transaktionskostnadsteorin, som fokuserar på kostnadsminimering, är
fokus i det resursbaserade synsättet skapandet av värde. Värde skapas genom
utnyttjande av företagets specifika resurser. Kritik som kan riktas mot det
resursbaserade synsättet är att det fokuserar på det enskilda företagets resurskollektion
i skapandet av värde. För att kontrollera resursflöden kan företagen antingen sträva
efter att internt utveckla de nödvändiga resurserna, eller införskaffa dem via
marknaden.
Resurserna kan vara svårtillgängliga, samtidigt som speciellt SMF-företag inte har
möjlighet att köpa eller få kontroll över andra företag för att få tillgång till de behövliga
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resurserna. Fokus i företagsstrategin måste överflyttas från intern resursutveckling till
extern resursanskaffning (Clarke-Hill et al., 2003; Kock, 1991). Utgående från ett
resursbaserat synsätt blir en strävan efter effektivitet och synergieffekter genom att
utnyttja resurser och kunskap motivet till att börja samarbeta med en konkurrent.
Effektivt utnyttjande av resurser ger samtidigt kostnadsfördelar. Resurserna är både en
källa för konkurrensfördelar och ett hinder, om de är otillräckliga. Företagets sätt att
operera på den internationella marknaden är en avvägning mellan existerande interna
resurser och de specifika resurser som krävs på en lokal marknad.
Pfeffer och Salancik (1978) konstaterar att företag är beroende av varandras resurser.
En ökad specialisering ökar företagens beroende av varandra. Företagen måste idka
utbyte för att erhålla nödvändiga resurser. Resursberoendet är inte ett problem, så
länge som tillgången till resurserna är garanterad och kontinuerlig. Avsaknaden av
resurser minskar företagens kontroll över egna aktiviteter, och skapar en osäkerhet.
Om resurserna är kritiska för företagens verksamhet kommer beroendet och
osäkerheten att vara större. Ju större resursberoendet är, desto större är sannolikheten
att ett företag startar att kommunicera med andra företag i syfte att etablera en
relation. ”In other words, what drives a firm to collaborate with competitors is
primarily the mismatch between the resources required by the envisioned product
and the resources available to the firm” (Garrette et al., 2009:886). Konkurrenter
börjar samarbeta för att det finns ett gap mellan internt tillgängliga resurser och de
resurser som verkligen behövs. Forskningen som citatet är hämtat från fokuserar
specifikt på lansering av nya produkter.
Ett underskott av resurser i en osäker omgivning motiverar konkurrenter till
samarbete, medan ett överskott av tillgängliga resurser, samtidigt som omgivningen till
sin natur är stabil och icke-komplex, inte lockar till samarbete (Dollinger, 1990;
Gomes-Casseres, 1996). Ett företags internationella verksamhet kan med fog
kategoriseras som osäker, icke-stabil och komplex. I en dylik verksamhet kommer t.ex.
tillgången till lokalt förankrade resurser och lokalt förankrad kunskap, möjligheten att
bygga upp en kritisk massa och volym, samt tillgången till kompletterande resurser att
vara vitala element i verksamhetens framgång. Kock et al. (2010) konstaterar att
samarbete mellan konkurrenter innebär att få tillgång till resurser och kompetens för
att utnyttja möjligheter i den internationella verksamheten.
Både tillgång till och utnyttjandet av materiella och immateriella resurser är viktiga för
företagets konkurrensfördelar. När konkurrenter samarbetar i syfte att få tillgång till
och utnyttja materiella resurser kan det t.ex. vara frågan om att utöka (Elg &
Johansson, 1996) och komplettera produktutbudet (Bucklin & Sengupta, 1993; Easton
& Araujo, 1992). Andra materiella incitament kan vara att sammanslå likartade och
kompletterande resurser i produktionen (Bengtsson & Kock, 2000a; Dussauge &
Garrette, 1995; 1998; Mitchell et al., 2002), t.ex. genom att möjliggöra tillgången till
och dela på skicklig arbetskraft (Zineldin, 2004) samt utnyttja produktionskapaciteten
effektivt vid kapacitetsfluktuationer (Easton & Araujo, 1992).
När det gäller immateriella resurser kan man konstatera att forskningen visar att
samarbetande konkurrenter, speciellt i forskning och utveckling kan fokusera på
inlärning genom att utnyttja och få tillgång till kunskap (Bengtsson & Kock, 2000a;
Dussauge & Garrette, 1998; Hamel et al., 1989; Luo et al., 2007; Morris et al., 2007;
Ritala et al., 2008; Tidström & Virtanen, 2002). Samarbetets syfte är att skapa värde
(Bengtsson et al., 2010; Hellman, 1993; Ritala, 2009; Zineldin, 2004) och innovation
(Baumard, 2009; Broløs, 2009; Fernadez et al., 2014; Gnyawali & Park, 2009; Park et
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al., 2014; Ritala & Hurmelinna-Laukkanen, 2009; Wu, 2014). Att samarbeta med en
konkurrent möjliggör nyttan av att vara först på marknaden (Strutton et al., 2001).
Rent konkret ka det ta sig i uttryck i t.ex. utveckling av gemensamma teknologiska
plattformar (Chin et al., 2008; Bucklin & Sengupta, 1993; Gueguen, 2009; Yami &
Nemeh, 2014), ”multisourcing” av unik teknologi i projekt (Carlin et al., 1994; Easton
1990; Gnyawali & Park, 2009) samt utveckling av nya tjänster (Ritala et al., 2009).
Även om konkurrenter har likartad verksamhet betyder det inte att resursbaserna är
helt överlappande. Konkurrenter överlappar och kompletterar varandra när de
uppfyller kundernas behov, oavsett vilka resurser de använder för att göra det. I
samarbete mellan konkurrenter har parterna en möjlighet att utnyttja både liknande
(Dussauge et al., 2000; Galvagno & Garaffo, 2010; Luo et al., 2007; Porter & Fuller,
1986; Virtanen, 2002) och kompletterande resurser (Bonel & Rocco, 2007; Chin et al.,
2008; Galvagno & Garaffo, 2010; Garaffo & Rocco, 2009; Marois & Abdessemed, 1996;
Morris et al., 2007; Porter & Fuller, 1986; Strutton et al., 2001; Tidström & Virtanen,
2002), beroende på vilka resurser som finns i parternas egna resurskollektioner.
Produktion och forskning och utveckling är de funktioner i företaget som oftast
omnämns som funktioner som konkurrenter samarbetar kring. Andra funktioner kan
vara t.ex. marknadsföring (Mitchell et al., 2002) samt distribution och lokalisering
(Kaufmann, 1995).
3.4.3

Nätverkssynsättet

Fokuserar man enbart på det enskilda företaget, finns risken att man avskiljer
företagets interna kontroll av resurser från dess externa omgivning. Gränserna för
företaget bestäms utgående från vad man internt kan kontrollera. Detta tankesätt står i
strid med ett nätverkssynsätt. Enligt McLoughlin och Horan (2000) är kärnan i
nätverkstänkandet (IMP) aktörernas ömsesidiga beroende. Ett ömsesidigt beroende
gör att det är meningslöst och konceptuellt omöjligt att lösgöra ett företag från dess
kontext (Håkansson, 1989; Håkansson & Johanson, 1992; Håkansson & Snehota,
1995).
Nätverk som ett koncept har använts i många sammanhang, t.ex. industriella nätverk,
sociala nätverk, datanätverk, nätverksmarknadsföring o.s.v. Easton (1992) identifierar
fyra olika sätt att se på nätverk: (1) nätverk som relationer (fokus på relationer mellan
aktörer), (2) nätverk som strukturer (fokus på beroende och arbetsfördelning mellan
aktörer), (3) nätverk som positioner (fokus på den enskilda aktörens möjligheter att
skapa och förändra sin position) samt (4) nätverk som processer (fokus på nätverkets
dynamik).
I en analys av olika typer av nätverk är den mest avgränsade analysenheten den
enskilda relationen eller dyaden. När analysenheten i ett nätverk är tre aktörer eller
mera, framkommer signifikanta nätverksfenomen. Ett av de mest betydande
fenomenen är indirekta relationer (Easton & Håkansson, 1996). En indirekt relation
avser att aktörerna inte har direkta relationer, utan är kopplade via en tredje part (se
figur 19).
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Konkurrent

Konkurrent

Tredje part

Konkurrent

Konkurrent

Direkt relation

Indirekt relation

Figur 19 Direkta och indirekta relationer mellan konkurrenter

Diskussionen kring direkta och indirekta relationer mellan konkurrenter kan jämföras
med Granovetters (1973) diskussion kring starka (direkta) och svaga (indirekta)
kopplingar mellan människor i sociala nätverk. Hans utgångstanke är att om två
personer har en stark (direkt) koppling till en tredje gemensam bekant, så kommer det
alltid att finnas minst en svag (indirekt) koppling mellan dessa två. Svaga kopplingar
har stor betydelse vid t.ex. spridningen av information i ett större socialt nätverk
(Granovetter, 1973).
Företagets internationella verksamhet är beroende av det omgivande nätverket och
relationerna. ”These relationships can, therefore, facilitate as well as inhibit a firm’s
internationalisation” (Chetty & Blankenburg Holm, 2000:90). Relationerna kan
underlätta och förhindra den internationella verksamheten. Relationerna på
hemmamarknaden och internationellt fungerar som broar till nya nätverk.
Utvecklingen av den internationella verksamheten spatialt (val av marknad och sätt att
operera) och temporalt drivs till stora delar av företagets existerande relationer.
Ömsesidighet, förtroende, samarbete, resurser, beroende och kontroll utgör centrala
faktorer som kommer att påverka företagets internationella verksamhet. Samarbete
mellan konkurrenter blir ett verktyg för att få tillgång till nya nätverk, t.ex. tillgång till
nya marknader och distributörer (Dussauge et al., 2000; Elg & Johansson, 1996;
Morris et al., 2007; Tidström & Virtanen, 2002; Zineldin, 2004).
Enligt nätverkssynsättet drivs företagets internationella verksamhet mera av dess
relationer och nätverk än dess företagsspecifika konkurrensfördelar. Internationell
verksamhet är därför mera en fråga om externalisering än om internalisering (Coviello
& McAuley, 1999). Det finns två faktorer som enligt Axelsson och Johanson (1992)
påverkar företagets beslutsfattande angående internationell verksamhet. Den ena
faktorn är att verksamheten inte kan kontrolleras av en enda aktör, utan t.ex. köpare,
säljare, statliga myndigheter o.s.v. är aktiva i nätverket. Den andra är nätverkets
ogenomskinlighet, som kan förklaras så att en aktör som står utanför nätverket har
svårt att uppfatta dess struktur. Inträde i ett helt nytt, ständigt föränderligt nätverk kan
således ses som en inlärningsprocess genom försök och misstag. Beslutsfattandet kan
liknas vid ett framväxande mönster av beteende som påverkas av nätverkets aktörer
(Blankenburg, 1995).
Nätverkssynsättet grundar sig på ett antagande om resursberoende. Aktörerna är
beroende av varandra som en följd av heterogeniteten och den ökade specialiseringen.
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De centrala analysenheterna är aktörer, aktiviteter och resurser (Håkansson, 1989;
Håkansson & Johanson, 1992; Håkansson & Snehota, 1995). Ett nätverk består således
av aktörer som har direkta eller indirekta relationer till varandra. Dessa aktörer utför
och kontrollerar olika aktiviteter som är kopplade till varandra. Aktiviteter kräver
resurser. När en aktör kombinerar, utvecklar, byter eller skapar resurser genom att
utnyttja andra resurser uppstår aktiviteter. Resurserna tvingar eller lockar till
samarbete. Vilken typ av resurs som aktörerna vill ha tillgång till, styr valet av partner
(aktör) och sättet att organisera aktiviteterna i samarbetet. De tre analysenheterna
(aktör, aktivitet och resurs) är således beroende av varandra och kan inte ses som
isolerade.

Aktiviteter

Resurser

Aktörer

Figur 20 Interaktionen mellan de tre huvudelementen i en relation (Håkansson & Snehota
1995:35)

De relationer som byggs upp mellan företagen fungerar som bindningar (Hammarkvist
et al., 1982). De kan vara av teknisk, tidsmässig, kunskapsmässig, social och
ekonomisk/juridisk natur och har sålunda olika syfte. Företagets bindningar skapar
företagets position i nätverket. Ett hårt strukturerat nätverk, där aktörerna är starkt
beroende av varandra och har klart definierade positioner i relation till varandra, kan
vara svårt att träda in i. Så är fallet om de befintliga aktörerna inte har ett intresse av
den nya aktörens närvaro. Om detta intresse däremot finns, kommer den nya aktören
att snabbare inkorporeras i ett hårt strukturerat än i ett löst strukturerat nätverk
(Blankenburg, 1995). Löst strukturerade nätverk är lättare att träda in i, men kan i
längden vara svårare att bearbeta eftersom det är svårt att identifiera de viktiga
aktörerna och relationerna som kan underlätta den internationella verksamheten. I
hårt strukturerade nätverk är samarbete och samarbete specifikt mellan konkurrenter
mera allmänt förekommande, eftersom samarbete är ett sätt att komma in i nätverket.
Nätverken är stabila och förändras (Håkansson & Henders, 1995; Håkansson &
Snehota, 1995). Det förekommer en konstant process där aktörerna försöker förändra
eller behålla sin position, eller egentligen deras kontroll över aktiviteterna och
resurserna. Att t.ex. starta internationell verksamhet innebär en reaktiv eller proaktiv
förändring av sin position. Att samarbeta med en konkurrent kan vara ett verktyg i
denna process (Kaufmann, 1995; Kock et al., 2010; Strutton et al., 2001). Förändringar
i enskilda relationer påverkar både direkt och indirekt det totala nätverket, eftersom
aktörernas relationer är kopplade till varandra. Utbyte i en relation påverkar utbytet i
andra.
När en aktör utvidgar sitt verksamhetsområde, utvidgas nätverket och antalet
beroendeförhållanden ökar. Mattsson (1998) kallar det för en överlappning av nätverk,
d.v.s. en aktör har skapat eller försöker skapa sig en position i flera olika nätverk.
Överlappningen medför positiva och negativa kopplingar mellan aktörerna (Hertz,
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1998; Johanson & Mattsson, 1992). Att en aktör startar internationell verksamhet, eller
att en aktör startar ett samarbete påverkar andra aktörer i positiv eller negativ
bemärkelse. En positiv koppling uppstår om en överlappning t.ex. innebär tillgång till
kompletterande resurser. En negativ koppling igen kan betyda t.ex. ökad konkurrens.
Negativa kopplingar kan förorsaka att konkurrenter börjar samarbeta för att underlätta
det ökade konkurrenstrycket.
För att orientera sig i ett nytt nätverk är det nödvändigt att vara med i nätverket. Att
orientera sig i ett nytt nätverk tar tid:
The entrant might be able to learn from outside who the different actors are, but it is impossible
to get an understanding of relationships and dependencies between actors or connections
between relationships as an observer (Axelsson & Johanson, 1992:231-232).

En utomstående aktör kan bilda sig en uppfattning om t.ex. vilka aktörer som finns i ett
specifikt nätverk, men för att förstå relationerna och beroendet mellan dem, behöver
man vara delaktig i nätverket. Ett sätt att orientera sig är att genom samarbete
intensifiera interaktionen med nuvarande aktörer man har relationer till. Deras
relationer kan i sin tur vara värdefulla resurser i den internationella verksamheten.
En kritisk diskussion som kan föras är frågan kring uppkomsten av nätverk och
relationer i nätverket. En utgångspunkt är att uppkomsten av nätverk och relationer i
nätverket sker genom icke-styrda anpassnings- och institutionaliseringsprocesser (Ford
& Håkansson, 2006; Wilkinson, 2006). Nätverk kan således inte skapas och styras
enligt denna utgångspunkt. I senare forskning har vissa forskare börjat beakta att
relationer och nätverk kan uppkomma till följd av en avsiktlig strategisk intention och
ett avsiktligt strategiskt agerande (se t.ex. Heikkinen et al., 2007; Möller & Svahn,
2006; Nyström, 2009). Den forskningen kopplar ihop fokus på det fokala företagets
strategiska beteende med nätverkssynsättets fokus på kontexten.
För att förstå en enskild aktörs handling, måste den sättas i relation till aktörens övriga
relationer och position i nätverket. När både företagen och marknaderna blir mera
internationella, kommer det enligt Mattsson (1998) att bli allt mera viktigt att förstå det
ömsesidiga beroendet mellan den fokala aktörens strategiska beteende och dynamiken
på den internationella marknaden. Nyckeln till samarbete kan identifieras dels i
beroendeförhållanden mellan olika aktörer, dels t.ex. i den fokala aktörens
kostnadsstruktur och resurstillgång. Vilken typ av resurs som aktörerna vill ha tillgång
till, styr valet av partner och sättet att organisera aktiviteterna i samarbetet. Centrala
aktörer för ett företag i ett nätverk är dess konkurrenter. Företagets strategier utvecklas
i relation till konkurrenterna och deras ageranden, samt övriga konkurrenskrafter som
råder i nätverket. Företagets relativa position bestämmer vilka strategier som är mest
relevanta och resultatgivande.
De branscher som valts som undersökningsobjekt i empiriska undersökningar kring
samarbete mellan konkurrenter kan karaktäriseras som oligopolistiska, teknologi- och
forskningsintensiva, samt utsatta för internationell konkurrens (se bilaga 1). I dylika
branscher ger osäkerheten i efterfrågan och konkurrensen incitament för konkurrenter
att börja samarbeta (Burgers et al., 1993; 1998; Morris et al., 2007). Att reducera
osäkerheten i efterfrågan och konkurrensen genom att samarbeta är en strävan efter
stabilitet. Osäkerheten har att göra med beroendet mellan företagen.
Osäkerheten är stor i nätverk där ett företags konkurrensinriktade aktiviteter har en
stor påverkan på rivalernas position, medan den är mindre i fragmenterade nätverk.
Bengtsson och Kock (1999) konstaterar att förändringar i samarbeten mellan
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konkurrenter är kopplade till konkurrensspelet i nätverket. Samarbete kan ses som en
strategisk positionering på den internationella marknaden. Konkurrensen driver
företag till samarbete för att reaktivt skydda sig mot den eller proaktivt försöka forma
den (Porter & Fuller, 1986). En vilja att öka konkurrenstrycket på tredje part kan vara
en orsak till samarbete. Allianser mellan konkurrenter föder andra allianser mellan
konkurrenter (Carlin et al., 1994; Burgers et al., 1998). Bengtsson et al. (2005)
argumenterar för att både konkurrens- och samarbetsinriktade relationer i nätverket
främjar innovationer och upptäckten av affärsmöjligheter (jmf. Morris et al., 2007).
Konkurrens kan stimulera eller tvinga aktörer att söka nya affärsmöjligheter, medan
samarbete t.ex. kan främja inlärning.
Merparten av utbytet i nätverket sker inom ramen för ömsesidiga långsiktiga
relationer. En forskningsgren som speciellt poängterar de sociala nätverkens betydelse
för småföretag, är forskningen kring entreprenörskap (se t.ex. Birley, 1985; Dubini &
Aldrich, 1991; Greve, 1995; Johannisson, 1988). Denna forskningsgren har sin
utgångspunkt i sociologin. Det sociala nätverket, med dess aktörer och aktiviteter ger
entreprenören tillgång till information och resurser (Shaw, 2006; Zhang, 2010). Det
sociala nätverket underlättar uppkomsten av samarbete, eftersom det bidrar med
värdefull information om potentiella samarbetspartners (Gulati, 1995; 1999).
Existerande sociala relationer till konkurrenter ökar sannolikheten att man skall starta
ett samarbete (Ahuja, 2000; Carlin et al., 1994).
3.4.4

Sammanfattning av teorierna

De valda teorierna fokuserar tillsammans på företagens strategiska val (både i
samarbetsprocesserna och i den internationella verksamheten), med beaktande av en
komplex omgivning som påverkar dessa val. Det finns en koppling mellan de valda
teorierna och deras förklaringsvariabler. Resurser och resursberoende är centrala
förklaringsvariabler i nätverksteorin, vilket kan kopplas till det resursbaserade
synsättet. Kopplingen mellan transaktioner och resurser finns också. Reid (1983:46)
konstaterar att ”...a firm’s ability to manage transaction variation depends on its
resources”. Transaktioner och hantering av transaktionsrisker är beroende av
företagets resurser.
Olika teoretiska perspektiv har olika förklaringsgrader, beroende på vad man studerar.
Transaktionskostnadsteorin ger goda förklaringar om man studerar samarbetsfunktioner där det t.ex. är möjligt att uppnå betydande kostnadsfördelar och där
riskerna är mindre, vilket är t.ex. funktioner som ligger långt från kunden i
produktionskedjan. Underförstått utgår transaktionskostnadsteorin från att företaget
har resurser att fullfölja de beslut som teorin normativt förespråkar. Ett synsätt som
utgår från resurser igen ger relevanta förklaringar när insatsen av resurser och
kompetens i samarbetet är betydande, t.ex. samarbeten som berör forskning och
utveckling. Avsaknaden av resurser innebär att kostnaderna för erhållandet av resurser
får en sekundär betydelse. Ett nätverkssynsätt beaktar ytterligare den internationella
kontexten, d.v.s. nätverket av relationer och aktörer som ger möjligheter eller tvingar
konkurrenter till att samarbeta internationellt. Relationerna är ömsesidiga och baserar
sig på förtroende mellan parterna.
De teorier som har presenterats i föregående kapitel finns jämförda i tabell 5. Teorier
som utgår från det fokala företaget, såsom t.ex. transaktionskostnadsteorin och det
resursbaserade synsättet avskiljer företagets interna kontroll av resurser från dess
externa omgivning. Gränserna för företaget bestäms utgående från vad man internt kan
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kontrollera. Detta tankesätt kompletteras av nätverkssynsättet. Konkurrensens och
relationernas betydelse vid ett företags internationella verksamhet förespråkas av
nätverkssynsättet. Ett internaliseringsperspektiv utgår ifrån att marknaden är
otillräcklig för att genomföra företagets transaktioner, medan ett externaliseringsperspektiv igen utgår ifrån ett hierarkiskt misslyckande. Företaget klarar inte ensamt
resursmobiliseringen. Enligt det resursbaserade synsättet skapas företagets
konkurrenskraft genom exploatering av befintliga resurser, medan det poängterar även
resursutveckling (Madhok, 1997). Fokus är dock på intern utveckling av företagets
resurser. Nätverkssynsättet däremot grundar sig på ett antagande om resursberoende.
En intern kontroll och mobilisering av resurserna är inte möjlig. Istället skall t.ex.
samarbete mellan konkurrenter ses som en mobiliserings- och anpassningsprocess av
externa resurser i syfte att skapa nya, behålla och förändra positioner i nätverket.
Tabell 5

En sammanfattning av teoretiska förklaringar till samarbete

Transaktionskostnadsteori

Resursbaserat
synsätt

Nätverkssynsätt

Förklaringsvariabler

Transaktionskostnader

Resurser/dynamisk
förmåga

Relationer/nätverk

Fokus

Fokus på kostnader
och kontroll.

Fokus på resurser och
dynamisk förmåga.

Fokus på ömsesidiga
relationer.

Teorins
grundantagande

Nivån på
transaktionskostnader
är avgörande för hur
företaget skall styra
och kontrollera en viss
verksamhet.

Ett företags
heterogena resurser
och förmåga är
avgörande för
företagets
konkurrensfördelar.

Förändring och
dynamik i ett nätverk
baserar sig på
interaktion och
relationer mellan
aktörer. Aktörerna är
beroende av varandra,
och därmed kan de
inte agera isolerade
från nätverket.

Kommentar

Teorin bygger primärt
på ett antagande att
företaget har
tillräckliga resurser
för att agera som
teorin normativt
förutsätter.

Primärt har synsättet
ett internt fokus, d.v.s.
att ett företags
konkurrensfördelar är
beroende av dess egna
resurser. Forskningen
beaktar dock att de
behövliga resurserna
också kan erhållas
externt.

I den tidigare
forskningen inom
IMP-skolan fäste man
mindre vikt vid
företagets strategiska
(intentionella)
beteende. Senare
forskning har allt
mera börjat fokusera
på t.ex. intentionellt
skapade nät.

Teorins starka fokus
på opportunism
bortser ifrån att
transaktioner är
förankrade i sociala
relationer,
ömsesidighet och
förtroende.
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Samarbete i
den
internationella
verksamheten

Samarbete mellan
konkurrenter är en
semi-internalisering
för att minska och
kontrollera kostnader
och risk.

Samarbete mellan
konkurrenter är ett
sätt att kontrollera,
mobilisera, utnyttja
och utveckla externa
och interna resurser.

Då parterna är
konkurrenter
sinsemellan ökar
transaktionskostnaderna. Ifall alla andra
faktorer är konstanta
är samarbete mellan
konkurrenter ett
sämre alternativ än ett
samarbete med ickekonkurrerande
partners.

Parternas
företagsspecifika
resurser och förmågor
påverkar resultatet av
samarbetet.

Samarbete mellan
konkurrenter är en
mobiliseringsprocess
av externa resurser i
syfte att skapa nya,
samt behålla, förändra
och anpassa
positioner i olika
nätverk.
Resultatet av ett
samarbete mellan
konkurrenter är inte
enbart beroende av
företagsspecifika
faktorer utan även av
kontextspecifika
faktorer.

De tre teorierna ger en grund för att kunna utvärdera om samarbete mellan
konkurrenter är ett relevant val för det enskilda företaget. Sammanfattningsvis kan
man konstatera att logiken bakom samarbete mellan konkurrenter är att kontrollera,
mobilisera, utnyttja och utveckla parternas externa och interna resurser, samt att
minska och kontrollera kostnaderna och riskerna i funktionerna som samarbetet berör.
Slutmålet är att skapa nya, samt behålla, förändra och anpassa parternas positioner i
olika nätverk.
I ett samarbete mellan konkurrenter kan man inte negligera risken för opportunism.
Det finns en spänning mellan samarbete och konkurrens. Samarbetet är ändå förankrat
i ett system av sociala relationer. Samarbetsvilja, ”commitment”, ömsesidighet och
förtroende minskar risken för opportunism. De sociala relationerna mellan parterna i
en relation minskar riskerna och behovet av kontroll.
3.5

Funktionsfördelning i samarbetet och dess betydelse för samarbetets
motiv

Att välja en funktionsfördelning i samarbetet eller inte, är ett strategiskt och operativt
val. Marois och Abdessemed (1996) påstår att den enda nyttan i integrerade
samarbeten är att uppnå skalfördelar, eftersom insatserna är likartade (jmf. Dussauge
& Garrette, 1995). Å andra sidan påvisar Hellmans (1993) undersökning inom
försäkringsbranschen motsatta resultat till ovan redovisade. Fokus i majoriteten av de
horisontella samarbetena (som kan kategoriseras som integrerade) som han
undersökte, är att uppnå en differentieringsfördel framom att uppnå låga kostnader.
Eftersom det var frågan om rena servcieföretag, kan en orsak till detta resultat vara att
det är svårt att uppnå stordriftsfördelar inom samarbeten som berör tjänster.
Dessutom är de undersökta samarbetena en del av initialskedet av företagens
internationella verksamhet, d.v.s. i en situation där låga kostnader är svåra att uppnå.
Utgångspunkten när det gäller det huvudsakliga syftet med sekventiella samarbeten är
tillgången till externa resurser, specialisering och uppnående av synergieffekter,
(Dussauge et al., 2000; 2004). Denna tankegång är i linje med Sakakibaras (1997)
hypoteser. Utgående från parternas resurser delar hon in motiven till samarbete i två
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kategorier: kostnads- och kunskapsdelning. Graden av heterogenitet i parternas
resurser påverkar vad man uppnår med samarbetet. Motivet att dela på vissa kostnader
är mera relevant i samarbeten där parternas resurser är homogena, medan heterogena
resurser främjar överföringen av kunskap.
3.6

Samarbetsparternas ursprung och dess betydelse för samarbetets
motiv

Enligt Johansson och Elg (2002) innebär en aktörs inträde på en ny marknad att denna
försöker etablera en ny position i ett nytt nätverk. Ett inträde i ett nytt nätverk betyder
att aktören är involverad i relationer och aktiviteter som kan identifieras på två nivåer:
för det första den ursprungliga uppsättningen av relationer som täcker det ursprungliga
nätverket (hemmamarknaden), och för det andra det utökade nätverket med nya
direkta och indirekta relationer både horisontellt och vertikalt som har skapats i.o.m.
inträdet på den nya marknaden.
Det finns flera olika samarbetsalternativ för ett företags internationella verksamhet. I
grova drag kan man gruppera de i tre olika alternativ eller situationer. I figur 21 har
samarbetsparterna illustrerats med en symbol som liknar en fabriksbyggnad. Även om
det i figuren i varje samarbetssituation förekommer enbart två fabriksbyggnader
(samarbetsparter), skall man komma ihåg att parterna kan vara flera än två.

Situation 1

Heml
Hemlandet

)
Samarbete

)

Situation 2

Situation 3

Hemlandet
)

Hemlandet
Hemland

)
Samarbete

Samarbete

Tredje
land

)
Utlandet

)

Utlandet

Utlandet

Figur 21 Olika samarbetssituationer utgående från parternas ursprung och målmarknaden
för samarbetet
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Parterna kommer från samma marknad
I den första situationen kommer samarbetsparterna (två eller flera) från samma land,
medan målmarknaden för samarbetet befinner sig utanför parternas hemmamarknad.
Ett vanligt syfte i den här situationen är att dela resurser, risker och kostnader.
Parterna kan konkurrera på hemmamarknaden, medan de upphäver rivaliteten på den
internationella marknaden.
Parterna kommer från olika marknader
Den andra situationen beskriver ett samarbete där parterna kommer från olika länder.
Bradley (2002:287) konstaterar ”...international joint ventures are usually motivated
by the desire of at least one of the partners for international expansion, especially into
difficult markets”. Samarbetet är ett verktyg för att komma in på målmarknaden,
speciellt om t.ex. inträdeshindren är höga. Målmarknaden för samarbetet kan antingen
vara den ena partens hemmamarknad, eller så sker det ett ömsesidigt utbyte där
parterna hjälper varandra på vars och ens hemmamarknad (t.ex. man är varandras
agenter). Enligt Mattsson (1998) råder det konkurrens dels mellan enskilda aktörer,
dels när det gäller att skapa relationer eller nätverk. Konkurrerande aktörer kan
samarbeta internationellt för att t.ex. få tillgång till en viss distributionskanal eller för
att skapa en relation till en viss leverantör, samtidigt som man blockerar andra
konkurrenter från denna kanal eller relation (jmf. Harrigan, 1988).
Konkurrensen får således både en horisontell och en vertikal dimension. Som Reve
(1992:254) konstaterar så "...the development of horizontal alliances may be primarily
motivated to strengthen vertical relations. Such alliances, however, may also
constrain the development of vertical relations...". Horisontella relationer kan öka
förhandlingsstyrkan i vertikala relationer (Johansson & Elg, 2002). Nyttan kan för den
ena parten vara tillgång till nya marknader och nya distributionskanaler, medan nyttan
för den andra parten som redan finns på marknaden ligger i att man med gemensamma
krafter ökar förhandlingsstyrkan gentemot t.ex. stora tillverkare eller distributörer.
När det gäller företags kunskap om olika marknader, är den förankrad i både generell
och specifik, lokalt förankrad kunskap (Johanson & Vahlne, 1977). Ett större krav på
lokalt förankrad kunskap ökar preferensen för samarbete (Lorange & Roos, 1992).
Syftet är att utnyttja lokala resurser (t.ex. patent och licenser), lokal kunskap (om t.ex.
marknaden och kunder), lokal infrastruktur (t.ex. anläggningar och personal) och
parternas tillgång till lokala nätverk (t.ex. distributionskanaler och relationer till
myndigheter). En lokal partner kan skapa legitimitet och reducera nackdelen av att
stämplas som utländsk, och kan vara ett krav för att överhuvudtaget komma in på
marknaden. Carlin et al. (1994:10) konstaterar att ”Refusing to do business with a
competitor in some markets may mean not entering the market at all”.
Bernal et al.s (2002) undersökning av ett internationellt nätverk inom fraktsektorn
visar att gränsöverskridande relationer definitivt ger en unik möjlighet att etablera sig
på nya marknader. En lokal partner har mera kunskap om lokala förhållanden jämfört
med partners som kommer från andra marknader. Bleeke och Ernst (1991) konstaterar
att när man går in på nya marknader bör samarbetet s.a.s. kunna kapitalisera den
utländska partnerns distinkta position på marknaden. Ett samarbete där man
samarbetar med partners från hemlandet innebär att man inte har tillgång till lokala
resurser och kunskap. Detta kan vara ett stort problem om målmarknaden för
samarbetet ligger geografiskt, psykiskt och ekonomiskt långt från parternas
hemmamarknad. Lu och Beamish (2001) antar därför att samarbeten som omfattar
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lokala partners skapar mera värde för den utländska partnern än samarbeten utan
lokala partners. Hypotesen kunde i deras undersökning verifieras. Man bör dock
komma ihåg att deras resonemang utgår från ett kunskapsperspektiv, vilket
nödvändigtvis inte behöver vara ett hinder i alla former av internationellt samarbete.
En aspekt av företagens internationella samarbetsstrategier är behovet av koordination
och kontroll. Bradley (2002) konstaterar att två stora problem som är associerade med
internationella samarbeten är en förlorad eller försämrad kontroll av aktiviteterna samt
svårigheter i koordinationen av samarbetet (jmf. Luo, 2004). Koordination och kontroll
berör sådana frågor som t.ex. koordineringen, fördelningen och lokaliseringen av
aktiviteterna på hemmafronten och internationellt, samt styrningen av samarbetet.
En annan aspekt av företagens strategi i den internationella verksamheten är behovet
av marknadsanpassning. Frågan är om företaget kan använda sig av en global strategi,
eller kräver marknaden en anpassning? Ser men ur en aktivitetssynvinkel, kan man
konstatera att vissa av företagets enskilda aktiviteter kan kräva en marknadsanpassning, medan andra inte gör det. Marknadsföring och försäljning kan t.ex. kräva
en lokal strategi. Ett ökat behov av marknadsanpassning ger större incitament till att
samarbeta med en lokal partner.
Behovet av koordinering och kontroll är delvis kopplat till behovet av marknadsanpassning. Rent generellt kan man inte säga att ett större behov av anpassning skulle
leda till ett större behov av koordination och kontroll, men de påverkar varandra. Så är
fallet om marknaderna är splittrade och företagen är involverade i flera olika lokala
samarbeten.
Parterna kommer från olika marknader – målmarknaden finns i ett tredje land
Den tredje situationen beskriver ett samarbete där samarbetsparterna kommer från
olika länder, och där målmarknaden för samarbetet befinner sig i ett tredje land.
Alternativet är åtminstone inte i inledningsskedet av en internationell verksamhet
relevant för SMF-företag, utan kan bl.a. ses som en utveckling av situation två.
Intresset för den tredje marknaden uppstår som ett resultat av en s.k. ”spillover”-effekt,
när parterna märker att de kan utvidga sitt samarbete till andra marknader. Den här
formen av samarbete kan även uppstå om det upplevs som svårhanterligt att samarbeta
med lokala partners i det tredje landet. Samarbetet fungerar som en inkörsport, där
den utländska partnern vanligtvis befinner sig geografiskt och psykiskt nära
målmarknaden för samarbetet.
3.7

Graden av samarbete och konkurrens

Efter att ett samarbete mellan konkurrenter har startat, kommer graden av samarbete
och graden av konkurrens nödvändigtvis inte att förbli konstant över tiden.
Intensiteten av de samarbetsinriktade aktiviteterna varierar över tiden under
samarbetets gång. Likaså varierar de konkurrensinriktade aktiviteterna, eller
konkurrensen mellan parterna under samarbetets gång. Graden av samarbete och
konkurrens är dynamisk, beroende på förändringar i externa och interna faktorer.
Bengtsson et al. (2010) vill inte se samarbete och konkurrens som varandras motpoler
(se figur 3 i kapitel 1.5.4). Snarare vill de se dem som två separata dimensioner av en
relation, m.a.o. en ökning eller en minskning av endera dimensionen förorsakar inte en
proportionellt lika stor förändring i den andra. Rent konkret betyder det att t.ex. en
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ökning av graden av samarbete inte automatiskt innebär en lika stor minskning i
graden av konkurrens. Detta kan man hålla i minnet i diskussionen nedan.
Luo (2004) identifierar ett antal situationer när inslaget av samarbete och konkurrens
förändras. För det första kommer samarbetsdimensionen att öka när parterna möter
ett ökat internationellt konkurrenstryck från andra företag (jmf. Burgers et al., 1993).
Parterna intensifierar samarbetet som ett motdrag för att stärka sin egen
konkurrenskraft. För det andra kommer kunders ökade krav på produkter och tjänster
att öka samarbetet. Kundernas ökade krav på teknologi, online-tjänster, funktionalitet,
kvalitet o.s.v. gör att parterna delar sina kompletterande resurser för att svara på
kraven. För det tredje möter internationella företag ett starkare krav på att öka
produktiviteten och effektiviteten. Ett svar på detta krav är att öka samarbetet. För det
fjärde kommer samarbetet att intensifieras när parterna konfronterar större politiska
risker, såsom t.ex. olika typer av myndigheters juridiska kontrollåtgärder både hemma
och på de internationella marknaderna. Samarbetet intensifieras eftersom en ensam
aktör har mindre förhandlingsstyrka jämfört med om man är flera. Slutligen kommer
samarbetet att öka p.g.a. en allt starkare koppling mellan konkurrenterna. Denna
koppling är en produkt av ett ökat beroende, ett starkare förtroende, en ökad ömsesidig
nytta samt ökade ömsesidiga anpassningar. Samarbete föder mera samarbete.
Tabell 6

Graden av samarbete och konkurrens

Samarbetsdimensionen mellan
konkurrenterna ökar
x
x
x
x
x

Ökad konkurrens från andra
företag
Ökat krav på nya produkter och
tjänster
Ökat krav på produktivitet och
effektivitet
Konfrontation av politiska risker
Samarbete föder samarbete

Konkurrensdimensionen mellan
konkurrenterna ökar
x
x
x

x

Överlappning i mål och
verksamhet
Konsolidering av branschen –
tillväxt avtar
Minskad assymmetri
Minskat resursberoende

På samma sätt som samarbetets intensitet mellan konkurrenter under vissa
förhållanden kan öka, kan även konkurrensens intensitet på motsvarande sätt öka
(Luo, 2004). För det första kommer konkurrensen att öka när parternas målsättning
och verksamhet börjar överlappa varandra. Samma strategiska inriktning, produkt- och
marknadsdomäner ökar rivaliteten. För det andra är en konsolidering av branschen en
orsak till att konkurrensen ökar, både i branschen överlag och i samarbeten mellan
konkurrenter. Konkurrensrelaterade konflikter mellan parterna ökar när branschens
volym minskar. För det tredje kommer konkurrensen mellan parterna att öka när
asymmetrin mellan parterna minskar. En asymmetrisk konkurrens råder när A ser B
som sin konkurrent, men B inte ser A som sin konkurrent. (Porac et al., 1995). En
asymmetrisk situation råder när parternas resurser är olika, deras produkt- och
marknadsdomäner är olika o.s.v. Slutligen kommer konkurrensen mellan parterna att
öka när resursberoendet mellan dem minskar. Behovet av att samarbeta minskar i
motsvarande grad.
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3.8

Teoretisk modell för att analysera internationella samarbeten mellan
konkurrerande små och medelstora företag

Det finns ett mångskiftande mönster för SMF-företagens sätt att bedriva sin
internationella verksamhet. Alternativen är i princip obegränsade. I praktiken, med
beaktande av SMF-företagens begränsade resurser, kapital och kunskaper, kommer
spektrumet av möjligheter att vara smalare. SMF-företag har i många fall inte resurser
för att skapa interna marknader (internalisera), genom att göra direkta investeringar på
de utländska marknaderna, åtminstone inte i initialskedet av den internationella
verksamheten.
Sett ur det enskilda företagets synvinkel innebär internationell verksamhet en
beslutssituation, där företaget kan alternera mellan två huvudvägar. Antingen agerar
man självständigt, eller så söker man samarbetspartners. Problem som kan hänföras
till företagsstorleken gör samarbete speciellt relevant för SMF-företag, och därför bör
dessa säkerställa möjligheterna till samarbete (BarNir & Smith, 2002; Schermerhorn,
1980). Ett alternativ är att samarbeta med en konkurrent. Konkurrensdimensionen i ett
dylikt samarbete kan inte förbises. Samarbete mellan konkurrenter innebär olika typer
av problem. Källorna till problemen är till stor del kopplade till den interna spänningen
mellan parterna.
Motiven till internationell verksamhet är föregångare till motiven till att samarbeta.
SMF-företagen stöter på olika typer av interna och externa hinder i den internationella
verksamheten. Hindren ger reaktiva och proaktiva motiv till att börja samarbeta. De
flesta företag vill förbli oberoende av andra aktörer, men SMF-företagens karaktäristika
och de hinder de stöter på leder till att de kan tvingas till samarbete. Vilken nytta och
vilket resultat man vill uppnå är givetvis avhängigt av vilken typ av hinder man stöter
på. Valet av partner och vilken insats var och en står för i samarbetet är likaledes
beroende av vilka hinder man stöter på och vad man vill uppnå. Att samarbeta med en
konkurrent innebär en risk. Problem i samarbetet kan leda till att resultatet inte blir det
planerade. Utvecklingen av samarbetet är inte linjär, utan den framtida utvecklingen
baserar sig på erfarenhet som insamlas och resultat som uppnås under processen gång.
Målen i den internationella verksamheten och i samarbetet behöver inte vara lika.
Samma sak gäller resultaten av de båda verksamheterna. Att i internationell
verksamhet samarbeta med en konkurrent, betyder att både den internationella
verksamheten och samarbetet kan uppvisa olika faser av intensitet. Utvecklingen kan
ibland gå snabbt, för att senare stanna upp eller t.o.m. gå bakåt. Tidvis kan processerna
harmonisera med varandra och tidvis kan de stå i konflikt med varandra. Detta faktum
ger samarbetsparterna möjligheter, samtidigt som det kan skapa problem. Den interna
spänningen som råder i ett samarbete mellan konkurrerande företag påverkar inte
enbart samarbetet, utan den kan även ha en påverkan på parternas internationella
verksamhet. Man bör även beakta att företagen inte existerar i ett vakuum, utan
förändringar, utveckling och resultat av samarbetet och den internationella
verksamheten kan likaledes påverkas av externa faktorer.
Huvudsyftet med denna avhandling är att analysera samarbeten mellan konkurrerande
SMF-företag, med avsikten att utveckla den teoretiska och empiriska förståelsen av
samarbeten, samt samarbetsmotiven och -förutsättningarna i den internationella
verksamheten. För det första ligger ett specifikt fokus på att utreda parternas insatser i
samarbetet, eller m.a.o. varför parterna antingen väljer att samarbeta integrerat eller
sekventiellt. För det andra ligger fokus på att utreda hur parterna hanterar spänningen
mellan samarbete och konkurrens samt vilka problem och risker som är kopplade till
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att samarbeta med en konkurrent. Spänningen mellan samarbete och konkurrens samt
problemen och riskerna utreds med beaktande av samarbetstyp.

Gemensamma funktioner
– delade funktioner
Omgivning

Mål

Integr
Integrerade –
sekventiella samarbeten

Interna och
externa
samarbetsmotiv

Samarbetets problem och
risker

Samarbete

Internationell
verksamhet

Resultat

Interna hinder
Externa hinder

Driver
Förhindrar

Mål

Interna
och externa
motiv till
internationell
verksamhet

Spänning mellan
samarbete och
konkurrens

Resultat

Parternas insats

Figur 22 En teoretisk modell för att studera internationella samarbeten mellan
konkurrerande små och medelstora företag

Modellen är visuellt framställd som tvådimensionell, men man bör komma ihåg att i
verkligheten kan modellen beskrivas som tredimensionell, bestående av flera lager.
Varje lager presenterar varje part i ett samarbete, i.o.m. att situationen som modellen
beskriver är mera eller mindre olika för de olika parterna. Samarbetet kan t.ex. för en
part driva den internationella verksamheten framåt, medan den andra parten t.ex. inte
överhuvudtaget behöver vara internationellt verksam.
För att uppnå syftet och för att besvara forskningsfrågorna måste den teoretiska
modellen som ligger till grund för avhandlingen utsättas för en empirisk prövning.
Resultaten av den empiriska prövningen ger information för att kunna utveckla den
teoretiska modellen vidare.
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4

SAMARBETE MELLAN KONKURRERANDE SMÅ OCH
MEDELSTORA FÖRETAG: EN KARTLÄGGNING

I empiriska studier av samarbete mellan konkurrenter har både kvantitativa metoder
(se t.ex. Ahuja, 2000; Dussauge et al., 2000; 2004; Garrette et al., 2009; Luo et al.,
2007; Mitchell et al., 2002; Morris et al., 2007) och fallstudier använts (se t.ex. Bonel &
Rocco, 2007; Burgers et al., 1998; Fernadez et al., 2014; Perks, 2000; Yami & Nemeh,
2014). Chin et al. (2008) har använt både kvantitativa metoder och fallstudier. Fokus
har överlag legat på storföretag. De kvantitativa undersökningarna har sällan varit
kartläggande, utan de har fokuserat på ett specifikt problem. Det finns dock några få
exempel på internationella, kartläggande undersökningar av samarbete mellan
konkurrenter (se t.ex. Ghemawat et al., 1986).
Den nordiska forskningen har huvudsakligen skett i form av fallstudier (se t.ex.
Bengtsson & Kock, 1999; 2000a; Kock et al., 2010; Ritala et al., 2009; Tidström, 2006).
Exempel på nordiska forskare som har bedrivit kvantitativa studier av samarbeten
mellan konkurrenter är Hu och Korneliussen (1997) och Ritala et al. (2008). Deras
studier har inte haft ett kartläggande syfte. I finländska förhållanden har forskningen
under olika decennier konstaterat att vertikala samarbeten mellan SMF-företag är
allmänt förekommande (se t.ex. Jonninen, 1995; Niinimäki, 1996; Tsupari et al., 2004).
Resultaten av dessa undersökningar avslöjar att mellan 60 och 80 procent av
respondenterna samarbetar med ett annat företag. Av intresse vore att ytterligare
kartlägga samarbeten mellan konkurrerande SMF-företag. I vilken utsträckning
förekommer de, vilka funktioner samarbetar man kring, samt vilken är nyttan och
riskerna med att samarbeta med en partner som kan definieras som konkurrent är
några frågor som det är relevant att få svar på.
4.1

Den kvantitativa kartläggningens syfte

För att komplettera den forskning som presenterades i ovanstående kapitel
genomfördes en kvantitativ undersökning bland finländska SMF-företag (se bilaga 2).
Resultaten har till fullo publicerats i Virtanens (2002) rapport. Delar av datamaterialet
har även utnyttjats i Tidström och Virtanens (2002) artikel, som fokuserar på problem
och risker i samarbeten mellan konkurrenter. De resultat som ovanstående rapport och
artikel presenterar, baserar sig på ett datamaterial som omfattar både samarbetande
(på nationell och internationell nivå) och icke-samarbetande konkurrenter. De
internationella samarbetena som är mera relevanta för denna avhandling har därför
analyserats vidare i detta kapitel.
Syftet med den fortsatta analysen är att: (1) kartlägga förekomst av och beskriva
internationella samarbeten mellan konkurrerande SMF-företag och (2) jämföra
integrerade och sekventiella internationella samarbeten med avseende på nytta,
funktioner och risker.
Den kvantitativa kartläggningens roll är kompletterande till huvudstudien i
avhandlingen. Den kvantitativa kartläggningen beskriver till att börja med generellt de
undersökta företagen, deras demografi samt de internationella samarbetena de är
involverade i. Ytterligare utreder kartläggningen vilka funktioner parterna samarbetar
inom, vilken nytta de upplever av samarbetena samt vilka risker parterna bedömer att
samarbetena för med sig. Målet i kartläggningen är att utveckla förståelsen av
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samarbeten mellan konkurrenter, samarbetenas motiv samt risker i en internationell
kontext. Specifikt utreder kartläggningen också om det finns skillnader mellan
integrerade och sekventiella samarbeten gällande motiv och risker.
Huvudstudien igen utreder till att börja med samarbetsprocesserna i de fokala
företagen och analyserar omgivningen för de undersökta samarbetena. Den utreder
vilka externa och interna hinder parterna stöter på i den internationella verksamheten
och vidareutvecklar förståelsen från kartläggningen för de externa och interna motiven
till samarbete i en internationell kontext. Målet är att försöka besvara frågan varför
parterna väljer att samarbeta antingen integrerat eller sekventiellt i den internationella
verksamheten. Huvudstudien utreder ytterligare problemen och riskerna med att
samarbeta med en konkurrent och kompletterar resultaten från kartläggningen. En
viktig del i huvudstudien är även att analysera och elaborera hur parterna hanterar
spänningen mellan samarbete och konkurrens, med fokus på både integrerade och
sekventiella samarbeten.
4.2

Insamling av data

Kartläggningens syfte är deskriptivt. Kartläggningens syfte är även att försöka dra
generella slutsatser om målpopulationen och deras samarbeten med konkurrenter.
Enligt Lekvall och Wahlbin (2008) är en survey-ansats typisk för undersökningar som
syftar till en deskriptiv informationsnivå. Vidare kännetecknas survey-ansatsen av att
man inte enbart är intresserad av att uttala sig om de enheter som undersökts, utan
även om den bakomliggande målpopulation som de undersökta enheterna antas
representera. Syftet är att kartläggningen skall beskriva fenomenet internationellt
samarbete mellan konkurrerande SMF-företag vid en specifik tidpunkt. Förståelsen för
t.ex. samarbetets processuella natur är därför utgående från resultaten begränsad,
eftersom detta kräver en annan metod.
För att genomföra en studie med en survey-ansats, kan man använda sig av en rad olika
datainsamlingstekniker, varav en strukturerad enkät är ett alternativ (Christensen et
al., 2010). En strukturerad enkät valdes som datainsamlingsmetod i kartläggningen,
eftersom man med hjälp av metoden kan nå ut till ett stort sampel. En av fördelarna är
att kostnaderna per respondent är låga (Christensen et al., 2010). En stor nackdel med
att använda sig av enkät som datainsamlingsmetod är enligt Aaker et al. (2011) risken
för bortfall. För att minska bortfallet i kartläggningen skickades en påminnelse och en
ny enkät ut till samtliga respondenter.
Malhotra et al. (2012) rekommenderar att man förtestar enkäter på en mindre
population för att undvika potentiella problem med validiteten och reliabiliteten i
undersökningen. Enkäten i kartläggningen testades i två steg. I det första steget
testades enkäten av professorer och forskare vid Hanken. I det andra steget testades
enkäten genom att personligen besöka och intervjua sex verkställande direktörer för
företag som hörde till målgruppen. Efter testningen gjordes ändringar i enkätfrågorna.
Frågorna i enkäten var indelade i tre huvudkategorier. Frågorna i den första kategorin
behandlade företagets demografiska variabler och konkurrenssituation. Syftet med
dessa frågor var bl.a. att utreda ifall dessa variabler hade en påverkan på företagens
samarbetsbeteende. I den andra kategorin behandlades både förekomst och erfarenhet
av samarbete med konkurrenter. Frågorna berörde både avslutade samarbeten och
pågående samarbeten. Syftet med frågorna var bl.a. att beskriva samarbetena, samt
utreda nyttan och riskerna. Den sista kategorin frågor riktade sig till de respondenter
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som inte hade erfarenheter av att samarbeta med konkurrenter. Frågorna utredde dels
orsakerna till varför respondenterna vid undersökningens tidpunkt inte samarbetade
med konkurrenter, dels utredde de vilka potentiella möjligheter respondenterna kunde
identifiera i att samarbeta med en konkurrent.
Enkäten besvarades anonymt, vilket innebär att den inte har använts för att upptäcka
potentiella fall för huvudstudien i denna avhandling. Datamaterialet analyserades med
hjälp av statistikprogrammet SPSS. Frekvens- och korstabeller samt analys av
korrelation (t.ex. korrelation mellan samarbetstyp och funktion, mellan samarbetstyp
och nytta samt mellan samarbetstyp och risk) utnyttjades i data-analysen.
4.3

Beskrivning av sampel

De undersökta företagen representerar olika branscher inom den tillverkande industrin
i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten i Finland. Enkäten var
avsedd för företag som både samarbetade och inte samarbetade med konkurrerande
företag, och skickades till de verkställande direktörerna för företagen. Företagen valdes
ut från databasen Sininen Kirja.
Som storlek för företagen valdes en personalstyrka mellan 10 och 200 personer14, vilket
är målgruppen i denna avhandling. Företag med under 10 anställda valdes bort,
eftersom man kan anta att det i den gruppen finns företag vars resurser är otillräckliga
för att ha ett intresse av och en möjlighet att genomföra ett samarbete. Detta torde
speciellt gälla företagen med få eller inga anställda (förutom företagaren själv). Givetvis
finns det undantag till detta antagande.
Undersökningen kan karaktäriseras som en totalundersökning, eftersom alla företag
som motsvarar urvalskriterierna togs med i undersökningen. Urvalskriterierna och
svarspopulationerna finns beskrivna i figur 23. Totalt kunde 552 SMF-företag som
motsvarade urvalskriterierna vid undersökningstidpunkten identifieras i databasen.
Genom att avlägsna dubbelregistreringar och sidoverksamhetsställen, samt genom att
avlägsna de som meddelade att de hade upphört med sin verksamhet, återstod 345
företag. Av de utsända enkäterna returnerades 121 stycken, vilket ger en svarsprocent
på 35,1.
Totalt var det 65 företag som vid undersökningstidpunkten antingen hade ett eller flera
pågående samarbeten med konkurrerande företag, eller som hade erfarenhet av ett
avslutat samarbete med konkurrenter. Av dessa kunde 36 företag identifieras som
företag som var involverade i internationella samarbeten med konkurrenter. Med
internationellt samarbete avses i undersökningen att målmarknaden för samarbetet
antingen ligger helt utanför parternas hemmamarknad (d.v.s. Finland), eller att
målmarknaden finns både i Finland och utomlands. Partnern har antingen ett
finländskt eller ett utländskt ursprung.

14 Den övre gränsen på 200 personer motsvarar inte den definition på SMF-företag som används i denna
avhandling, d.v.s. att SMF-företag har en personalstyrka mellan 10 och 250 arbetstagare. Urvalskriterierna
vad gäller företagens storlek i kartläggningen styrdes av vilka möjligheter databasen gav.
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Alla i databasen identifierade tillverkande SMF-företag i Österbotten, Södra
Österbotten och Mellersta Österbotten med en personalstyrka mellan 10 och
200 arbetstagare
552 st.

Avlägsnande av dubbelregistreringar, sidoverksamhetsställen,
företag som slutat sin verksamhet o.s.v.

Respondenter som det skickades en brevenkät till
345 st.
Svar från respondenter
121 st.

Respondenter som hade
erfarenhet av samarbete med
konkurrenter
65 st.

Virtanens (2002) rapport
samt Tidström och
Virtanens (2002) artikel
baserar sig på denna
population

Respondenter som inte hade
erfarenhet av samarbete med
konkurrenter
56 st.

Respondenter som hade erfarenhet av
internationellt samarbete med
konkurrenter
Den fortsatta analysen i
36 st.
detta kapitel baserar sig
på denna population

Respondenter som inte hade
erfarenhet av internationellt
samarbete med konkurrenter
29 st.

Figur 23 Den kvantitativa kartläggningens urvalskriterier och svarspopulationer

4.4

Resultatbeskrivning och diskussion

Utgående från undersökningen kan man dra den slutsatsen att de företag som
samarbetar med konkurrenter relativt ofta är involverade i flera än ett samarbete. Av de
ovan identifierade 36 SMF-företagen var hälften involverade i ett samarbete, medan
resten hade flera samarbeten med konkurrerande företag. Sammanlagt finns det i den
fortsatta analysen tillgång till data i 54 internationella samarbeten, varav 22
kategoriseras som integrerade samarbeten och 32 som sekventiella.

73

4.4.1

Företagens demografi

Bakgrundsfakta om företagen som omfattas av den fortsatta analysen finns
sammanställda i tabell 7. Tabellen målar utgående från analysen upp en typisk bild av
ett SMF-företag som samarbetar internationellt med en konkurrent. Mera deskriptiv
statistik om respondenternas demografi finns presenterad i bilaga 3.
Tabell 7

*

Bakgrundsfakta om företagen i den fortsatta analysen (n=36)

Demografisk variabel

Fakta

Branschtillhörighet

41,7 procent tillhörde branschen maskin och metall.
Övriga branscher hade en liten, men ganska jämn
representation.

Personalstyrka

69,4 procent hade en personalstyrka som var under
50 personer (= småföretag).

Omsättning*

75,0 procent hade en omsättning som låg under 8,4
miljoner € (under 50 miljoner finska mark).

Omsättningsökning

69,4 procent redovisade en omsättningsökning
under de tre föregående åren före undersökningen.

Ålder

Företagen hade en medelålder på 34,2 år (std.
avvikelse 33,6).

Konkurrens

55,6 procent hade 1 till 5 konkurrenter i Finland,
medan 80,6 procent angav att de hade mera än 5
konkurrenter utomlands.

Beroende av underleveransverksamhet

75,0 procent hade underleveransarbeten som var
mindre i proportion till produktionen av egna
produkter.

Beroende av största
kund

63,9 procent levererade mindre än en femtedel av
den totala volymen till sin största kund.

Exportandel

64,6 procent hade en exportandel som understeg
hälften av den totala omsättningen.

I enkäten angavs omsättningen i finska mark, vilket har omräknats till euro.

Branschtillhörigheten, personalstorleken, omsättningen och åldern hos de 36 företagen
motsvarade i stort fördelningen för hela företagsbeståndet i regionen. Branschen
maskin och metall var något överrepresenterad i den fortsatta analysen, jämfört med
deras andel av målpopulationen (41,7 respektive 33,6 %). En möjlig förklaring är att
samarbete inom den branschen är vanligt förekommande, vilket har påverkat viljan att
svara positivt. Andelen småföretag (under 50 personer) var något större bland
regionens SMF-företag än i den undersökta populationen (78,4 respektive 69,4 %).
Eftersom den fortsatta analysen berör företag med internationell verksamhet är det
naturligt att företagsstorleken är något större bland respondenterna än bland regionens
SMF-företag överlag. Man kan med några få undantag konstatera att respondenterna
varken var starkt beroende av enskilda kunder eller starkt beroende av
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exportmarknaden. Det fanns dock några företag (8,3 %) som var starkt beroende av sin
huvudkund och några (9,7 %) som hade en betydande internationell verksamhet.
Ett av syftena i Virtanens (2002) rapport är att ge en beskrivning av de SMF-företag
som samarbetar med konkurrenter på nationell och internationell nivå, samt jämföra
dessa med icke-samarbetande SMF-företag. I en jämförelse kunde man tänka sig att
samarbetande företag är unga tillväxtföretag, som antingen kan karaktäriseras som
underleverantörer, eller som företag som är beroende av sin export (eller både och).
Detta antagande kan inte verifieras i rapporten. Den enda signifikanta skillnaden
mellan samarbetande och icke-samarbetande konkurrenter är upplevelsen av
konkurrens. De samarbetande företagen upplever konkurrensen, speciellt på
hemmamarknaden, som hårdare än de icke-samarbetande. Detta resultat kan jämföras
med Burgers et al.s (1993; 1998) diskussion om att hård och osäker konkurrens kan
vara ett incitament för konkurrenter att börja samarbeta.
Om det inte finns några större skillnader vad gäller ålder, storlek, omsättningsökning,
underleverans- och exportverksamhet mellan de samarbetande och de ickesamarbetande konkurrenterna, måste skillnaderna sökas utgående från andra
variabler. Skillnader torde kunna identifieras t.ex. i SMF-företagens resurser och
kostnadsstruktur, vilket kartläggningen inte utredde. I tidigare forskning har man
utgått från bl.a. det resursbaserade synsättet (se t.ex. Garrette et al., 2009; Gnyawali &
Park, 2009; Ritala et al., 2008; 2009) och transaktionskostnadsteorin (se t.ex. Bucklin
och Sengupta 1993, Burgers et al. 1993 och Park och Russo 1996), när man har
undersökt och diskuterat motiven till varför konkurrenter samarbetar. I forskningen
har man dock inte jämfört resurserna och kostnadsstrukturen i de företag som
samarbetar med konkurrenter med de företag som har valt att inte samarbeta.
4.4.2

Samarbetenas demografi

En statistisk beskrivning av de 54 samarbetena finns presenterad i tabell 8. En analys
(F2-test) ger som resultat att det inte existerar tillräckligt signifikanta skillnader mellan
integrerade
och
sekventiella
samarbeten
när
det
gäller
variablerna
samarbetsförhållandets längd, målmarknad för samarbetet, kontraktsförhållande, samt
ansvars- och kostnadsfördelning.
Ett ökat antal partners som är involverade i ett samarbete torde öka möjligheterna till
stordriftsfördelar. Eftersom parternas insats i ett integrerat samarbete är relativt lika är
komplexiteten och kostnaden för kontroll relativt liten. Ett ökat antal partners i ett
sekventiellt samarbete däremot ökar komplexiteten och kostnaderna för kontroll,
samtidigt som mervärdet av varje tilläggpartners insats minskar. Man kan således anta
att antalet partners är flera i integrerade än i sekventiella samarbeten.
Antagandet bygger på att utgångspunkten i ett integrerat samarbete är att uppnå
stordriftsfördelar. Bakgrundsstatistiken för de 54 samarbetena visar att medelantalet
partners för de integrerade samarbetena var 2,0 och för de sekventiella samarbetena
var motsvarande siffra 1,7. En signifikant skillnad kan inte verifieras med ett t-test (sig.
0.527)15. Majoriteten (65,2 %) av samtliga analyserade samarbeten kunde
karaktäriseras som dyadiska, d.v.s. antalet samarbetspartners (med respondenten

15

Datamaterialet för denna variabel (antal partners) testades som enda variabel med hjälp av ett t-test.
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inräknad) var två. Ungefär en tredjedel av samarbetena involverade tre eller flera
partners16.
Tabell 8

Bakgrundsfakta om samarbetena i den fortsatta analysen (n=54)

Samarbetets demografi

Integrerade
samarbeten
(n=22)

Antal partners i
samarbetet
Medeltal
Std.avvikelse
Samarbetsförhållandets
längd*
Under 1 år
1-5 år
Över 5 år

Sekventiella
samarbeten
(n=32)

2,0
2,2

1,7
1,3

Frekvens

Procent

Frekvens

Procent

2
11
9

9,1
50,0
40,9

3
17
10

10,0
56,7
33,3

Partnerns ursprung
Finland
Utlandet
Både och

17
3
2

77,3
13,6
9,1

19
10
3

59,3
31,3
9,4

Målmarknaden för
samarbetet
Enbart export
Både Finland och export

6
16

27,3
72,7

13
19

40,6
59,4

Kontraktsförhållande*
Skriftligt
Muntligt

9
13

40,9
59,1

14
16

46,6
53,3

Ansvarsfördelning**
Respondentens företag
Samarbetspartner
Båda lika mycket
Utomstående

4
1
15
2

18,2
4,5
68,2
9,1

9
18
5

28,1
56,3
15,6

Kostnadsfördelning
Respondentens företag
Samarbetspartner
Båda lika mycket

5
1
16

22,7
4,5
72,7

7
1
24

21,9
3,1
75,0

* Frekvenser uträknade med beaktande av bortfall.
** Svarsalternativet en utomstående avser att samarbetet inte styrdes av parterna, utan av en
utomstående aktör (kan t.ex. vara en statlig eller kommunal organisation eller myndighet). EUfinansierade samarbetsprojekt kan vara exempel på dylika fall.

16

I datamaterialet finns det ett integrerat samarbete som involverade 10 samarbetspartners. I det
begränsade datamaterialet har detta enstaka fall en betydelse för det uträknade medelantalet partners.
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När det gäller partnerns ursprung kan man konstatera att en lokal partner (i denna
undersökning utländsk) har mera kunskap om lokala (utländska) förhållanden jämfört
med partners som kommer från hemlandet. Utgångstanken är att parterna i ett
sekventiellt samarbete söker kompletterande resurser. Sett ur det SMF-företags
synvinkel som t.ex. vill in på nya internationella marknader betyder det att få tillgång
till externa resurser och att kunna uppnå synergieffekter genom att utnyttja lokal
kunskap, lokal infrastruktur och samarbetspartnerns tillgång till lokala nätverk på den
utländska marknaden. Ett samarbete där man samarbetar med partners från
hemlandet innebär att man inte har tillgång till lokala resurser och kunskap. Nyttan
kan i det fallet vara en annan, såsom t.ex. att dela risker och kostnader. Antagandet är
sålunda att i sekventiella samarbeten är samarbetspartnern i större grad utländsk än
i integrerade samarbeten.
Enligt ett F2-test måste antagandet dock förkastas (sig. 0.129). Andelen sekventiella
samarbeten som involverade enbart utländska partners var enligt analysen 31,3
procent, medan motsvarande siffra för de integrerade var 13,6. En orsak till att
antagandet inte kan generaliseras, kan vara att det inte enbart är utländska partners
som kan stå för den lokala kunskapen och de lokala fördelarna, utan även en erfaren
finländsk samarbetspartner kan i vissa samarbeten bidra med samma fördelar.
Något överraskande var mera än hälften (55,5 %) av de analyserade samarbetena
baserade på ett muntligt avtal. Risken med att samarbeta med en konkurrent kunde
vara en orsak till att reglera samarbetet genom ett skriftligt kontrakt, vilket även
poängteras i forskningen. Studier av samarbete mellan konkurrenter har ofta
genomförts i form av skrivbordsundersökningar eller kombinationer av
skrivbordsundersökningar och enkäter/intervjuer (se t.ex. Ahuja, 2000; Burgers et al.,
1993; Dussauge & Garrette, 1995; 1998; Dussauge et al., 2000; 2004; Garrette, et al.,
2009; Ghemawat et al., 1986; Luo et al., 2007; Mitchell et al., 2002; Park & Russo,
1996; Ritala et al., 2008).
I skrivbordsundersökningar är de undersökta samarbetena registrerade i en databas.
Uppgifterna i databaserna är insamlade via officiell statistik. Det troliga är att de
registrerade samarbetena är formella, baserade på ett skriftligt kontrakt, vilket skulle
betyda att informella (muntliga) samarbeten troligen inte finns registrerade i dessa
databaser.
Samarbetsfunktion
Hennart (1988) identifierar att ett företags olika funktioner har olika nivå på vad som
kan kallas för en optimal stordrift. I ett samarbete kan man uppnå större
stordriftsfördelar i samarbete kring t.ex. produktion än kring marknadsföring. Detta
kunde ge en förklaring till Bengtsson och Kocks (2000a) upptäckt att konkurrenter
närmast samarbetar kring input- och inte kring output-funktioner. I viss mån kan man
diskutera deras upptäckt eftersom konkurrenter även enligt denna studie samarbetar
kring andra funktioner, vilket framgår av statistiken i tabell 9. Orsaken till de olika
undersökningsresultaten kan sökas i vilken typ av samarbeten man har studerat.
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Tabell 9

Parternas funktion i samarbetet (n=54)

Samarbetsfunktion*

Inköp
Produktion
Distribution
Marknadsföring/försäljning
Installation/service
Forskning/utveckling
Administration/ekonomi
Annan funktion

Integrerade
samarbeten
(n=22)

Sekventiella
samarbeten
(n=32)

Frekvens

Procent

Frekvens

Procent

1
16
4
1
-

4,5
72,7
18,2
4,5
-

13
22
10
23
6
12
1
1

40,6
68,8
31,3
71,9
18,8
37,5
3,1
3,1

* Ett sekventiellt samarbete innefattar per definition flera funktioner, vilket gör att den kumulativa
procenten för sekventiella samarbeten överskrider 100 eftersom respondenterna har kunnat ange flera
alternativ.

Ett sekventiellt samarbete omfattar per definition flera funktioner (både input- och
output-funktioner), medan ett integrerat samarbete där motivet är att uppnå
stordriftsfördelar torde omfatta input-funktioner som genererar dylika möjligheter. I
ett sekventiellt samarbete söker parterna efter att komplettera sina produktionskedjor.
Man kan således anta att ett integrerat samarbete omfattar mest input-funktioner
(t.ex. inköp och produktion), medan samarbeten som omfattar output-funktioner
(t.ex. marknadsföring, försäljning och distribution) mest är sekventiella samarbeten.
Av statistiken i tabell 9 kan man utläsa att majoriteten (81,7 %) av de integrerade
samarbetena involverar input-funktioner. Output-funktioner förekom mest i de
sekventiella samarbetena, t.ex. marknadsföring och försäljning i 71,9 procent av fallen,
jämfört med 18,2 procent i de integrerade samarbetena. Antagandena ovan kan således
genom en statistisk jämförelse godtas.
Samarbetets nytta
Eftersom insatserna är likartade i integrerade samarbeten, är nyttan enligt Marois och
Abdessemed (1996) att uppnå stordriftsfördelar (jmf. Dussauge och Garrette, 1995).
Stordriftsfördelar uppnås genom att skapa en större gemensam resursvolym, som
genererar lägre kostnader. En gemensam resursvolym är även ett sätt att sprida
riskerna, vilket är speciellt relevant i internationell verksamhet. I sekventiella
samarbeten däremot strävar parterna efter att komplettera sina produktionskedjor,
vilket innebär att målet är att få tillgång till externa resurser och uppnå synergieffekter
(Dussauge et al., 2000; 2004).
Utgående från denna diskussion kan man göra fyra antaganden: (1) i integrerade
samarbeten är nyttan i större grad en gemensam resursvolym än i sekventiella
samarbeten, (2) i integrerade samarbeten är nyttan i större grad kostnadsfördelar än
i sekventiella samarbeten, (3) i sekventiella samarbeten är nyttan i större grad
tillgången till externa resurser än i integrerade samarbeten, samt (4) i sekventiella
samarbeten är nyttan i större grad synergieffekter än i integrerade samarbeten.
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Det första (sig. 0.015) och det tredje antagandet (sig. 0.028) kan verifieras via ett F2 test. Gemensamma resurser sågs som en nytta i 68,2 procent av de integrerade
samarbetena, medan motsvarande siffra för de sekventiella samarbetena var 34,4. När
det gäller tillgången till externa resurser visar siffrorna att det ses som en nytta i endast
4,5 procent av fallen när det gäller integrerade samarbeten, medan procenten för
sekventiella samarbeten är 28,1. Det andra antagandet angående kostnadsfördelar (sig.
0.117) och det fjärde antagandet angående synergieffekter (sig. 0.137) måste däremot
förkastas efter ett F2 -test.
Ett faktum som kan påverka att alla de fyra föreslagna antagandena inte kan verifieras
är att de egentligen inte är varandra uteslutande. En sammanslagning av resurser t.ex.
kan leda till kostnadsfördelar, även om respondenterna inte primärt har angett detta i
sitt svar. Samma sak kan gälla externa resurser och synergieffekter. Av
respondenternas svar kan man utläsa att nyttan med gemensamma resurser hade
kombinerats med nyttan av kostnadsfördelar i 31,8 procent av fallen när det gäller
integrerade samarbeten och i 9,4 procent av fallen när det gäller sekventiella
samarbeten17. Att respondenterna i sina svar hade kopplat tillgången till externa
resurser med synergieffekter, förekommer däremot i mycket liten utsträckning i
datamaterialet.
En annan förklaring till resultaten är det faktum att likartade insatser inte avser
identiska. Resurser och kompetenser är heterogena. Även om man samarbetar kring
samma funktion är insatserna inte identiska, utan mera eller mindre kompletterande
beroende bl.a. på parternas olika kompetens. Likartade insatser kan skapa
resurskonstellationer som ger upphov till synergieffekter, på samma sätt som olika
insatser kan skapa kostnadsfördelar p.g.a. möjligheten att utnyttja positiva effekter av
parternas erfarenhet. Att nyttan av ett samarbete helt skulle vara beroende av typen av
samarbete, är en regel som har undantag.
Tabell 10 Samarbetets nytta (n=54)

Nytta*

Gemensamma resurser
Kostnader
Synergieffekter
Externa resurser
Konkurrensförmåga

*

17

Integrerade
samarbeten
(n=22)

Sekventiella
samarbeten
(n=32)

Frekvens

Procent

Frekvens

Procent

15
10
3
1
1

68,2
45,4
13,6
4,5
4,5

11
8
10
9
4

34,4
25,0
31,2
28,1
12,5

Respondenterna har via öppna svar angett samarbetets nytta, vilka i analysen har kategoriserats enligt
ovanstående kategorier. Den kumulativa procenten överstiger 100 eftersom respondenterna har kunnat
ange flera alternativ.

Kombinationerna kan inte signifikanstestas, men statstiken visar att gemensamma resurser och
kostnadsfördelar tillsammans anges i större grad som nytta i integrerade samarbeten jämfört med i
sekventiella samarbeten.
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Samarbetets risker
Tidström och Virtanens (2002) artikel diskuterar ingående olika typer av risker i
nationella och internationella samarbeten mellan konkurrerande SMF-företag.
Riskerna eller problemen kan kategoriseras i fyra olika grupper: 1) företagsrelaterade,
2) individrelaterade, 3) samarbetsrelaterade och 4) externt relaterade problem.
Indelningen baserar sig på var man kan identifiera källorna till riskerna och
problemen. Enligt artikeln är de mest vanligen förekommande företagsrelaterade
problemen konkurrensen i samarbetet och risken för ett opportunistiskt beteende.
Trots samarbetet är parterna ändå konkurrenter, vilket i vissa situationer kan leda till
att man utnyttjar samarbetet för att uppnå egna fördelar. Individrelaterade problem är
risken för kunskapsöverföring och brist på förtroende mellan parterna.
På samarbetsnivå upplevs beroende som ett stort problem. Å ena sidan kan man se
ömsesidigt beroende som en förutsättning för ett samarbete, eftersom parterna bör
uppleva att de erhåller en nytta av att samarbeta. Beroendet kan å andra sidan bli ett
problem ifall samarbetet upphör. Andra samarbetsrelaterade problem är upplevelsen
av asymmetri och minskad kontroll i samarbetet. En jämn fördelning av makt, nytta
och insats, tillsammans med lika möjligheter till kontroll av verksamheten i samarbetet
förhindrar uppkomsten av problem. Ett externt relaterat problem är t.ex. att
förändringar på marknaden gör att behovet av samarbete helt enkelt upphör.
Tabell 11 Samarbetets problem och risker (n=54)

Risker*

Beroende
Kunskapsöverföring
Intern konkurrens
Opportunism
Brist på kontroll
Asymmetri mellan parterna
Konflikt
Brist på förtroende
Olika målsättning

*

Integrerade
samarbeten
(n=22)

Sekventiella
samarbeten
(n=32)

Frekvens

Procent

Frekvens

Procent

3
7
4
3
4
-

13,6
31,8
18,2
13,6
18,2
-

17
6
7
7
3
3
3
1
1

53,1
18,8
21,9
21,9
9,4
9,4
9,4
3,1
3,1

Respondenterna har via öppna svar angett samarbetets problem och risker, vilka i analysen har
kategoriserats enligt ovanstående kategorier. Den kumulativa procenten överstiger 100 eftersom
respondenterna har kunnat ange flera alternativ.

I tabell 11 finns data presenterat från de 54 samarbetena som den fortsatta analysen
omfattar. De risker som fick flest omnämningar av företagen var beroende mellan
parterna och risken för kunskapsöverföring. Risker kan omvandlas till reella problem.
Beroende blir ett verkligt problem om samarbetet t.ex. avslutas oväntat, medan det inte
är ett större problem så länge samarbetet fungerar. Överföring av kunskap behöver
heller inte vara ett problem, om man t.ex. skyddar varandras kärnkunnande för insyn.
De problem och risker som finns beskrivna i tabellen är inte oberoende av varandra.
Brist på kontroll och asymmetri mellan parterna kan vara följder av ett beroende,
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medan intern konkurrens, opportunism, konflikt och brist på förtroende kan vara
följder av en icke önskvärd kunskapsöverföring mellan parterna.
Beroende mellan parterna är ett tveeggat svärd eftersom det enligt Spekman och Celly
(1995) är en förutsättning för att ett samarbete skall lyckas, samtidigt som det upplevs
som en risk. Det kan vara negativt att binda sina resurser i ett samarbetsförhållande,
eftersom detta innebär mindre flexibilitet. I ett sekventiellt samarbete kan den ena
parten inte agera (t.ex. sälja produkten) förrän den andra har agerat (t.ex. tillverkat
produkten). Å andra sidan är den som först agerat (t.ex. tillverkat produkten)
ekonomiskt beroende av den andras insats (t.ex. försäljning). Beroendet är därmed
asymmetriskt, vilket tenderar att medföra asymmetriska positioner för parterna.
I integrerade samarbeten tenderar parterna däremot att vara mera likvärdiga (Porter &
Fuller, 1986). Ett långt drivet sekventiellt samarbete innebär att parterna helt överlåter
vissa funktioner i motpartens händer, vilket kan vara ett stort problem ifall samarbetet
avslutas. Antagandet är således att beroende upplevs som ett större problem i
sekventiella samarbeten än i integrerade. Av tabell 11 kan man utläsa att beroende
upplevdes som ett problem i 53,1 procent av de sekventiella samarbetena, medan
enbart i 13,6 procent av de integrerade samarbetena. Ett F2 -test verifierar att det finns
en skillnad (sig. 0.003)
I samarbete mellan konkurrenter kommer skyddandet av den egna kunskapen och
tillgången till motpartens kunskap att vara en kritisk aspekt. Det är en skillnad mellan
att få tillgång till och verkligen internalisera motpartens kunskap. Tillgång är kopplad
till samarbetet, medan en internaliserad kunskap kan impliceras utanför samarbetet.
Ett integrerat samarbete innebär enligt Park och Russo (1996) en större risk för att
motparten åtminstone får tillgång till kritisk kunskap, jämfört med ett sekventiellt
samarbete (jmf. Park & Ungson, 2001; Porter & Fuller, 1986). I ett sekventiellt
samarbete har man en möjlighet att skydda sig från insyn, i.o.m. att det råder en
arbetsfördelning mellan parterna. Man kan således anta att risken för
kunskapsöverföring upplevs som ett större problem i integrerade samarbeten än i
sekventiella samarbeten.
Statistiken i tabell 11 visar att risken för kunskapsöverföring är större i de integrerade
samarbetena (31,8 %) jämfört med i de sekventiella samarbetena (18,8 %), men
antagandet kan dock inte verifieras via ett F2-test (sig. 0.270). En förklaring till
resultatet kan vara att SMF-företagen i undersökningen representerade traditionell
industri. Andelen högteknologiföretag var relativt liten. För att en kunskapsöverföring
skall ske, bör funktionerna som samarbetet omfattar rimligtvis vara kunskapsintensiva.
Totalt var det i runda tal en fjärdedel av företagen som upplevde kunskapsöverföring
som en risk. I ett operativt samarbete kan parterna välja att samarbeta kring funktioner
som innebär låg risk, framom att utsätta sig för möjligheten till oönskad
kunskapsöverföring (jmf. Kaufmann, 1995).
4.4.3

Sammanfattning och kartläggningens kontribution

Internationellt samarbete mellan konkurrerande SMF-företag verkar inte utgående
från kartläggningen att vara ett främmande fenomen (jmf. Vanyushyn et al., 2009).
Studien ger en beskrivning av samarbeten, sett ur det finländska SMF-företagets
synvinkel. Av resultaten kan man utläsa att integrerade och sekventiella samarbeten i
stort verkar förekomma i lika stor skala.
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Kartläggningen identifierar att det finns vissa skillnader mellan integrerade och
sekventiella samarbeten, när det t.ex. gäller samarbetets funktioner och nytta (se tabell
12). Studien identifierar även problem och risker i samarbeten mellan konkurrenter.
Problemen och riskerna kan skilja sig beroende på om det är ett integrerat eller ett
sekventiellt samarbete man studerar. De antaganden som presenterades i diskussionen
i föregående kapitel finns sammanfattade i tabellen.
Tabell 12 En sammanfattning av de jämförelser som gjorts i den fortsatta analysen

Antagande

Understöd*

Sig.värde

I integrerade samarbeten är antalet partners
flera än i sekventiella samarbeten.

Nej

0.527

I sekventiella samarbeten är
samarbetspartnern i större grad utländsk än i
integrerade samarbeten.

Nej

0.129

Ett integrerat samarbete omfattar i större grad
input-funktioner.

Ja

**

Samarbeten som omfattar output-funktioner är
i större grad sekventiella samarbeten än
Ja
integrerade samarbeten.

**

I integrerade samarbeten är nyttan i större
grad en gemensam resursvolym än i
sekventiella samarbeten.

Ja

0.015

I integrerade samarbeten är nyttan i större
grad kostnadsfördelar än i sekventiella
samarbeten.

Nej

0.117

I sekventiella samarbeten är nyttan i större
grad tillgången till externa resurser än i
integrerade samarbeten.

Ja

0.028

I sekventiella samarbeten är nyttan i större
grad synergieffekter än i integrerade
samarbeten.

Nej

0.137

Beroende upplevs som ett större problem i
sekventiella samarbeten än i integrerade
samarbeten.

Ja

0.003

Risken för kunskapsöverföring upplevs som ett
större problem i integrerade samarbeten än i
sekventiella samarbeten.

Nej

0.270

* Testat på en 0.05-signifikansnivå.
** Antagandet har inte signifikanstestats.

Man kan konstatera att internationell verksamhet kräver tillgång till resurser och
relevant kunskap. En gemensam resursvolym, och därigenom implicit kostnadsfördelar
är den primära motivationsfaktorn till ett integrerat samarbete. En gemensam
resursvolym är även ett sätt att kontrollera eller dela riskerna i den internationella
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verksamheten. Parterna samarbetar kring input-funktioner, där möjligheterna till att
uppnå stordriftsfördelar är större än i output-funktioner. I ett sekventiellt samarbete
däremot är den primära motivationsfaktorn tillgången till externa, kompletterande
resurser (eller kunskap). I sekventiella samarbeten samarbetar man både kring inputoch output-funktioner. Man drar fördelar av parternas starka sidor, och kan därigenom
uppnå synergieffekter. Detta skapar samtidigt ett beroendeförhållande som kan bli ett
problem i samarbetet och därigenom även i den internationella verksamheten, ifall
samarbetet inte uppnår önskat resultat.
Nätverket och konkurrensen i nätverket kan pådriva eller förhindra den internationella
verksamheten. Att samarbeta med en lokal partner på den internationella marknaden
är ett sätt att få tillgång till partnerns lokala nätverk av relationer. Att få tillgång till det
lokala nätverket och den lokala kunskapen kan även ske via ett samarbete med en
inhemsk, mera erfaren aktör, som har de relationer och den kunskap som krävs.
Kartläggningen visar att samarbeten mellan konkurrenter ofta baserar sig på ett
muntligt avtal. I den meningen skiljer de sig inte från vertikala samarbeten.
Vesalainens och Asikainens (1993) undersökning av vertikala samarbeten mellan
finländska SMF-företag ger som resultat att ungefär två tredjedelar av samarbetena
grundar sig på muntligt avtal. En slutsats är att många samarbeten mellan
konkurrerande SMF-företag ofta är operativa och informella till sin natur, där risken
(och behovet av kontrakt) inte nödvändigtvis är stor. Kaufmann (1995:31) konstaterar
att ”Risky co-operations with competitors rarely are realised”. Konkurrenter undviker
m.a.o. helst riskfyllda samarbeten med varandra. Förtroende och personliga relationer
mellan parterna ersätter en skriftlig reglering av samarbetet (jmf. Spekman & Celly,
1995). En jämlik fördelning av ansvar, kostnader, risk och arbetsinsats minskar även
behovet av formella kontrakt.
Ett resultat av kartläggningen, som inte var avsett på förhand, är att den har
identifierat att indelningen i integrerat och sekventiellt samarbete inte är fullständigt
klar. Detta faktum framgår av respondenternas svar i enkäten. I ett sekventiellt
samarbete, som omfattar flera funktioner kan man i vissa funktioner arbeta gemensamt
(t.ex. gemensamt inom forskning och utveckling) medan man i andra har en
funktionsfördelning (t.ex. en producerar produkter som den andra säljer). Man kan se
det som en hybrid av integrerat och sekventiellt samarbete, vilket kunde kallas för
mångfunktionellt samarbete. Att det bland de undersökta samarbetena i denna studie
finns dylika hybrider, torde påverka resultaten. För att förenkla analysen är dessa
registrerade som sekventiella samarbeten, men kan innehålla integrerade funktioner.
Därmed kan det i vissa fall vara svårt att identifiera en i teorin klar skillnad mellan
integrerade och sekventiella samarbeten.
4.5

Utvärdering av den kvantitativa kartläggningen

Kvaliteten i forskning utvärderas generellt med hjälp av två relaterade begrepp:
validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) (Lekvall & Wahlbin, 2008). Enligt
Christensen et al. (2010) är en kvantitativ undersökning valid om den ger ett mätvärde
som motsvarar det verkliga värdet, det vill säga det värde på en variabel som finns hos
den målpopulation som undersöks. En valid undersökning mäter det som forskaren
avser att mäta. Reliabilitet avser mätmetodens förmåga att stå emot slumpmässiga fel
(Christensen et al., 2010). Begreppen är relaterade eftersom uppnåendet av en hög
validitet i en undersökning, kräver att även reliabiliteten är hög, eller med andra ord
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kräver att undersökningen har få slumpmässiga fel. Däremot är inte en hög reliabilitet
en garanti för att validiteten är hög, eftersom reliabla mätmetoder kan mäta ”fel” saker.
Källor till mätfel i enkäter kan identifieras hos t.ex. respondenten eller instrumentet
(Lekvall & Wahlbin, 2008). En källa till mätfel är respondentens oförmåga och ovilja
att svara. Oförmågan att svara kan enligt Malhotra et al. (2012) t.ex. vara att
respondenten inte är informerad, inte kommer ihåg eller inte kan uttrycka sitt svar. De
två första punkterna utgör inget problem i studien. Enkäterna skickades personligen till
de verkställande direktörerna i de undersökta företagen. Av svaren kan man inte göra
den bedömningen att någon av respondenterna inte skulle ha varit informerad.
Frågorna berörde mestadels pågående samarbeten, vilket inte ställer samma krav på
minnet som retrospektiva frågor. I datamaterialet förekommer det att någon
respondent har lämnat någon enstaka fråga obesvarad (internt bortfall), men ingen
enkät blev i sin helhet förkastad.
En respondent kan tänkas bidra med avsiktligt felaktig information, eller låta bli att
svara om det upplevs som osäkert att t.ex. avslöja strategiskt viktig information
(Malhotra et al., 2012). För att undvika detta blev respondenterna i följebrevet
informerade om att de besvarade enkäten anonymt. Enkäterna var inte kodade, vilket
gjorde att svaren på enkäterna inte kunde kopplas till en given respondent.
För att undvika fel i instrumentet, testades enkäten på förhand enligt en procedur som
beskrevs tidigare i kapitlet. Förtestningen gav värdefull information och enkätens
frågor och begrepp justerades och kompletterades efter varje steg. Av svaren kan man
inte dra den slutsatsen att frågorna har misstolkats. Svaren verkade realistiska och de
kunde tolkas på ett ändamålsenligt sätt. Att svaren verkade realistiska kan tolkas så att
instrumentet verkade fungera så som det antogs att det skulle göra.
Ett problem med validiteten i en undersökning är hur en teoretisk konstruktion tolkas i
det ”verkliga livet” (Aaker et al., 2011). Ett problem i enkäten kan vara att forskaren och
respondenten inte ”definierar” t.ex. begreppet samarbete på samma sätt. För att så
långt som möjligt undvika detta problem, fanns det i följebrevet dels en definition på
vad som avses med samarbete, dels en definition på hur respondenterna skulle uppfatta
vem som är konkurrenter.
Ett stort bortfall påverkar kvaliteten av en undersökning. Generaliserbarheten av
undersökningen minskar om bortfallet är stort. För att minska bortfallet i studien
skickades en påminnelse ut till samtliga respondenter. Efter att påminnelsen hade
skickats ut, steg den totala svarsprocenten med 6,4 enheter. Svarsprocenten blev till
slut 35,1, vilket kan anses tillfredsställande för en undersökning som riktats till
verkställande direktörer i SMF-företag.
Hovi och Hurmerinta-Peltomäki (1995) konstaterar att en hög svarsprocent, p.g.a.
företagsledarnas tidsbrist och brist på intresse, är svår att uppnå i enkätundersökningar
som riktar sig till SMF-företag. Å andra sidan hävdar de att en undersökning kan vara
ett sätt för företagsledare att kommunicera med andra och uttrycka åsikter om problem
de ser som angelägna. Att motivera respondenterna, via t.ex. följebrev och att noggrant
välja tidpunkt när undersökningen görs är viktigt när det gäller SMF-företag.
Ett mera allvarligt problem med bortfall är svarspopulationens representativitet
(Malhotra et al., 2012), d.v.s. om de som svarar på en enkät är avvikande från de som
inte svarar. Branschtillhörigheten, personalstorleken, omsättningen och åldern hos de
företag som undersöktes i kartläggningen, motsvarade i stort fördelningen för hela
företagsbeståndet i regionen. De som svarade på enkäten var inte avvikande från de
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företag som räknades som bortfall. Man torde kunna påstå att respondenterna är
representativa för sin målgrupp, och att studiens resultat med beaktande av
respondenternas representativitet torde kunna antas vara tillförlitliga.
Avsaknaden av register eller att registren är ofullständiga är ett annat bortfalls- och
representativitetsproblem som Hovi och Hurmerinta-Peltomäki (1995) tar upp när det
gäller forskning kring SMF-företag. Detta torde inte ha varit ett problem i studien
eftersom det register eller den databas som användes, uppdateras kontinuerligt. Ingen
enkät returnerades p.g.a. felaktig adress. Endast en enkät returnerades av en företagare
som meddelade att de hade upphört med verksamheten.
Enligt Lekvall och Wahlbins (2008) rekommendationer, kodades respondenternas svar
noggrant i datorprogramet SPSS. För kodningen användes en separat kodningsmall. De
öppna svaren analyserades mera ingående, och kodningen av dem skedde efter att
svarsmönstren började framträda (efterkodning). För svarsbortfall i enskilda frågor
användes samma bortfallskod. Kodningen kontrollerades och testades med hjälp av
t.ex. frekvensanalyser, för att upptäcka uppenbara kodningsmisstag.
Målpopulation för kartläggningen var inte stor, trots att respondenterna kom från ett
geografiskt ganska stort område. Efter bortfall var svarspopulationen således ännu
mindre. Generaliserbarheten av kartläggningen kan diskuteras. Datamaterialet är
begränsat, vilket har gjort att vissa teoretiska antaganden har varit svåra att verifiera.
Kartläggningen var en totalundersökning som skickades ut till 345 respondenter. Till
slut var det 36 respondenters svar (innehållande data från 54 samarbeten) som
uppfyllde kraven för den fortsatta analysen (se figur 23). Studiens resultat är ändå inte
helt motsägelsefulla mot de antaganden som gjordes utgående från ett teoretiskt
resonemang.
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5

VAL AV METOD I HUVUDSTUDIEN

Resultatet i en studie är beroende av den information man erhåller. De slutsatser som
dras är i sin tur beroende av den tillgängliga informationen, men även av de valda
analysmetoderna. En rad beslut påverkar således slutresultatet. De viktigaste besluten
kan sägas vara valet av vad man undersöker (problemområde och syfte), vilket
vetenskapligt förhållningssätt man antar och vilka metoder för insamling av
information och analys som väljs. En annan uppgift som forskningsstrategin har, är att
beskrivningen av den skall fungera som ett hjälpmedel för att bedöma trovärdigheten i
en studie. Utgående från beskrivningen skall läsaren förstå hur man i en studie har
kommit fram till de resultat man har gjort.
Det övergripande syftet med denna avhandling är att analysera samarbeten mellan
konkurrerande SMF-företag, med avsikten att utveckla den teoretiska och empiriska
förståelsen av samarbeten, samt samarbetsmotiven och -förutsättningarna i den
internationella verksamheten. Målsättningen är att besvara frågan varför parterna
väljer att samarbeta antingen integrerat eller sekventiellt i den internationella
verksamheten. En ytterligare målsättning är att besvara frågorna hur parterna i
integrerade och sekventiella samarbeten hanterar spänningen mellan samarbete och
konkurrens samt vilka problemen och riskerna är i dylika samarbeten.
Utgående från syftet med avhandlingen gäller det att göra ett avvägt metodval. Inom
kvalitativ forskning kan man enligt Coffey och Atkinson (1996) utnyttja en stor
variation av strategier och metoder för att samla in och analysera empiriskt material.
”The multiple methodologies of qualitative research may be viewed as a bricolage,
and the researcher as bricoleur” (Denzin & Lincoln, 1994:2). De många metoderna i
kvalitativ forskning kan ses som en bricka med byggklossar och forskaren har rollen
som konstruktör. Med beaktande av forskningsproblemet och syftet, torde
fallstudiemetoden vara den mest lämpade. Fallstudier är lämpliga vid ett abduktivt
tankesätt (Coffey & Atkinson, 1996), när man studerar ett fenomen utgående från ett
systemsynsätt (Arbnor & Bjerke, 1994).
5.1

Fallstudier

Fallstudier kan användas för att upptäcka, beskriva och förstå olika fenomen (Yin,
2013). Fallstudier kan utnyttjas för att bygga (Eisenhardt, 1989) och testa teorier
(Johnston et al., 1999). De är även lämpliga för att studera processer i SMF-företag
(Chetty, 1996; Perren & Ram, 2004). Eftersom fallstudier har ett holistiskt fokus på
komplexa fenomen i en kontext, samtidigt som de även fokuserar på specifika detaljer
och underliggande mekanismer, är metoden enligt Yin (2013) lämplig för att besvara
”hur” och ”varför” frågor.
Metoden avslöjar de underliggande mekanismerna i en komplex helhet, men beaktar
ändå att helheten är mera än summan av delarna. Fallstudier som syftar till
teoriutveckling är relevanta inom nya områden där den existerande teoribildningen
inte är tillräcklig, eller inom områden där den existerande teoribildningen inte har
empiriska bevis (Eisenhardt, 1989). Komplexa helheter som inte kan studeras avskurna
från kontexten, är områden som är mest lämpade för fallstudier. Fallstudier anses som
speciellt lämpliga vid studier av industriella relationer och nätverk.
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Yin (2013) definierar en fallstudie som en empirisk undersökning som:
x
x

Undersöker samtida fenomen i verklig kontext, speciellt när
Gränserna mellan fenomenet och kontexten är oklara

Fallstudien:
x
x
x

Fokuserar på mera än en variabel eller ett resultat
Bygger på multipla källor av bevis (triangulering)
Utnyttjar tidigare teoriutveckling som en guide för datainsamling och -analys

I fallstudier strävar man inte efter att isolera undersökningsfenomenet och processerna
involverade i fenomenet från kontexten. Fenomenet och processerna är intressanta just
p.g.a. deras relation till kontexten. Denna tankegång är speciellt relevant i denna
avhandling. Både samarbetet och den internationella verksamheten påverkas av
kontexten. Samarbetsparterna konfronteras av osäkerhet och hot från en dynamisk
omgivning, t.ex. i form av makroförändringar på marknaderna, eller i form av påverkan
från konkurrenters, kunders, leverantörers och andra intressenters ageranden. Ett
samarbete är ett svar på denna osäkerhet och detta hot, vilket kan skapa
omstruktureringar på marknaden och i nätverket.
5.1.1

Metodens begränsningar

All forskning syftar till att producera giltiga och hållbara resultat, och kvalitativa
fallstudier är inte undantagna denna princip. Det är viktigt att vara medveten om
fallstudiernas begränsningar (Eisenhardt, 1989; Gummesson, 2000; Yin, 2013). Vid
bedömning av forskningens kvalitet kan man utgå från olika kriterier, men frågor som
berör validitet och reliabilitet är ofta återkommande. Till skillnad från kvantitativ
forskning, får begreppen en något annan innebörd i kvalitativ forskning. Merriam
(1994) vill för kvalitativa fallstudier använda begreppen sanningsvärde (intern
validitet), överförbarhet eller generaliserbarhet (extern validitet) och konsistens
(reliabilitet). Denna studies validitet och reliabilitet kommer närmare att diskuteras i
fortsättningen av metodbeskrivningen.
Intern validitet står för i vilken mån ens resultat stämmer överens med verkligheten.
Frågan är vad man egentligen iakttar i kvalitativ forskning, och hur man kan avgöra
validiteten i dessa iakttagelser? Enligt Merriam (1994) kan trovärdiga resultat och
tolkningar säkerställas genom: 1) triangulering, 2) att informanterna kontrollerar
tolkningarna och resultaten, 3) att informationen samlas in (upprepade gånger) under
en längre tid, 4) att man ber forskarkollegor att granska tolkningarna och resultaten, 5)
att informanterna deltar aktivt i t.ex. analysprocessen, samt 6) att forskaren klargör sin
position och möjliga felkällor. I denna avhandling efterföljs dessa direktiv (i viss mån
med undantag för punkterna tre och fem, som av praktiska skäl är svåra att uppfylla)
för att säkerställa resultaten och tolkningarna.
Den mest återkommande kritiken mot fallstudier är bristen på möjligheten att
generalisera resultaten, vilket Yin (2013) och Merriam (1994) kallar för extern validitet.
En ofta återkommande lösning på denna problematik är att stärka generaliserbarheten
genom att öka antalet fall man undersöker (multipelfall design), eller genom att öka
antalet underenheter inom enskilda fall (singelfall design).
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Å andra sidan hävdar t.ex. Gummesson (2000) att generalisering inte alltid är
nödvändigt eller önskvärt. Icke-generaliserbara resultat kan vara intressanta för att
förstå specifika fenomen och deras kontext. Samtidigt behöver heller inte kvantitativa
metoder garantera att en generalisering är möjlig.
It no longer seems so “obvious” that a limited number of observations cannot be used as a basis
for generalisation. Nor is it obvious that properly devised statistical studies based on large
numbers of observations will lead to meaningful generalizations. (Gummesson, 2000:88)

Fallstudier kan ses som ett litet steg mot allmängiltig generalisering (Stake, 1994). Yin
(2013) poängterar att det fenomen som studeras i fallstudier inte är avsett att vara
generaliserbart i förhållande till en population (statistisk generalisering), utan
fenomenet är istället generaliserbart i förhållande till en teori eller ett teoretiskt
antagande (analytisk generalisering). Fokus är på jämförelse mellan teori och empiri
istället för på statistisk testning. Värdet med fallstudier ligger i att de är teoretiskt
representativa.
Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning resultaten från en undersökning kan
upprepas. Ofta har reliabilitet som begrepp mindre relevans i kvalitativa studier,
eftersom man ofta studerar processer som har ett tidsmässigt utvecklingsförlopp.
Resultaten kan inte replikeras. Enligt Merriam (1994) borde forskaren mera bekymra
sig om den interna validiteten än reliabiliteten. En god intern validitet stärker
reliabiliteten. Konsistenta resultat skapas enligt Yin (2013) genom att klargöra
forskarens position, genom triangulering och genom att noggrant dokumentera
forskningsprocessen. Därigenom kan en utomstående forskare få en förståelse för hur
man har kommit fram till resultaten. Ett sätt att skapa förståelse för resultaten och
slutledningarna är att i resultatdiskussionen stöda sig på citat eller bevis från
informanterna (Eisenhardt, 1989).
5.1.2

Val av fall

Yin (2013) diskuterar fyra olika varianter av fallstudier. Indelningsgrunden baserar sig
först och främst på om det är ett fall (singel) eller flera fall (multipla) man studerar. För
det andra kan olika varianter identifieras utgående från om fallet studeras som en
helhet eller om intresset ligger i att studera underenheter inom fallet.
Efter en genomgång av olika författares åsikter om lämpligt antal fall, konstaterar Perry
(1998) att det finns olika ”regler” för hur många fall man skall välja i fallstudier. Syftet
med forskningen kan påverka valet av antal fall. En teoritestande studie, vilket inte är
syftet med studien i denna avhandling, kan kräva flera fall än en explorativ. Vid valet av
fall är det relevant att koncentra sig på fallens informationsrikedom. ”This issue of
information richness is fundamental to deciding on the number of cases” (Perry,
1998:793). Antalet fall är av sekundärt intresse. Mer uppmärksamhet kan riktas på
informationsrikedomen och tolkningen, så att teori kan utvecklas som har en större
relevans än datamaterialet som sådant.
Enligt Eisenhardt (1989) är ett slumpmässigt val av fall inte nödvändigt eller ens
önskvärt i fallstudier. Däremot är ett teoretiskt urval av fall att rekommendera. Syftet
med ett teoretiskt urval är att välja fall som kan reproducera eller utvidga teorin. Fallets
potentiella teoretiska kvalifikationer, d.v.s. hur bra det kan uppfylla teorins kategorier
och koncept och hur bra det kan förklara teorin, styr valet (Glaser & Strauss, 1967;
Strauss & Corbin, 1990).
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Studien i denna avhandling kan konstateras ha en multipelfall design. Genom en
multipelfall design har forskaren en möjlighet att identifiera likheter och skillnader
mellan fallen, eller likheter och skillnader mellan grupper av fall. Det råder en
avvägning mellan antalet fall och djupet och bredden på informationen man inom
rimliga gränser kan insamla från ett ökande antal fall. I denna avhandling föredras djup
och bredd i informationen från fyra antal fall, p.g.a. den begränsade förekomsten av
existerande forskning inom området.
Analysenheten inom fallen är företagens samarbeten. I fallstudien har två integrerade
respektive två sekventiella samarbeten studerats (se tabell 13). Fallen är valda för att
kunna identifiera möjliga likheter och olikheter mellan dem. Ett av de undersökta
samarbetena hade nyligen avslutats vid undersökningstidpunkten, medan de andra var
pågående samarbeten.
Tabell 13 Sammanfattning av fallen i undersökningen

Typ av
samarbete

Fall

Status

Integrerat
samarbete

x
x

Oy Ettan Ab
Oy Fyran Ab

x
x

Pågående
Pågående

Sekventiellt
samarbete

x
x

Oy Ettan Ab
Oy Tvåan Ab – Oy
Trean Ab

x
x

Avslutat
Pågående

Företagen som är med i undersökningen är med anledning av avhandlingens
avgränsningar producerande företag från olika branscher. Tre av företagen kan
kategoriseras som småföretag (under 50 anställda), medan ett företag kan räknas som
ett medelstort företag. Företagens internationella verksamhet är viktig. Vid tidpunkten
för fallstudierna rörde sig exportandelarna från ca 30 procent ända upp till 100 procent
för vissa produkter. Alla företag är finländska.
Företagen i fallstudien är inte utvalda utgående från den kvantitativa kartläggningen.
Den besvarades anonymt och syftet med den var inte att identifiera potentiella företag
eller samarbeten för vidare analys. Målgruppen är ändå densamma i båda studierna,
vilket betyder att informanterna i fallföretagen möjligtvis även har besvarat enkäten i
den kvantitativa kartläggningen.
Det råder en avvägning mellan antalet fall och nivån på generaliseringen man kan göra
utgående från undersökningsresultaten. Bevis från flera fall anses skapa mera robusta
resultat (Gummesson, 2000; Yin, 2013). Fallstudien baserar sig då på en
upprepningslogik, inom fallet och mellan fall. Å andra sidan kan man identifiera det
unika, det kritiska, det revolutionära i enskilda fall, vilket betyder att en fallstudie
baserad på enskilda fall är relevant i den situationen. Syftet med denna avhandling är
inte att uppnå statistiskt generaliserbara resultat. Syftet är att skapa en empiriskt
förankrad modell. Modellen skapas genom en jämförelse av den existerande teoretiska
litteraturen med data som genereras från fallen.
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5.2

Datainsamling

En forskare förlitar sig i kvalitativ forskning ofta till olika typer av triangulering, d.v.s.
ett utnyttjande av främst olika metoder för att studera forskningsproblemet och olika
datakällor (Eisenhardt, 1989; Janesick, 1994; Stake, 1994; Yin, 2013)18. Yin (2013)
poängterar upprepade gånger att en av fallstudiens styrkor är utnyttjandet av olika
kvalitativa och kvantitativa källor för bevis. Exempelvis dokument, protokoll,
intervjuer, observationer och fysiska artefakter är källor till information. Syftet med
trianguleringen är att göra resultaten mera robusta och att erhålla en holistisk
beskrivning av fenomenet som studeras. Antagandet är att man genom att utnyttja
olika typer av data och metoder kan avslöja sådant som en mera enkel
undersökningsdesign inte kan göra. Ett annat argument är att trianguleringen ökar
fallstudiens validitet (Eisenhardt, 1989; Yin, 2013).
Merriam (1994:100) konstaterar angående datainsamlingsmetoder att ”I kvalitativa
fallstudier är intervjuer den huvudsakliga källan när det gäller att få fram de
kvalitativa data som behövs för att skapa en förståelse av den företeelse man
studerar” (jmf. Yin, 2013). Syftet med datainsamlingen i denna avhandling är att
insamla informationsrik data från personer, eller med ett annat ord informanter som i
företagen är aktivt involverade i de undersökta samarbetena (se intervjulistan i bilaga
4).

Informella
diskussioner

Intervjuer med
informanterna

Resultat från
kartläggningen

Företagens
interna dokument

Övrigt
material

TEORI

Kvalitativ –
kvantitativ
data

Figur 24 Triangulering av data i avhandlingen

I varje företag intervjuades en eller två informanter. Det gjordes separata intervjuer i de
fall där två informanter blev intervjuade. I varje fall intervjuades den verkställande
direktören (huvud- eller delägare) för företaget. De övriga som intervjuades valdes
utgående från om de hade varit aktivt involverade i samarbetena. Ett ökat antal
informanter man intervjuar är en form av triangulering, men en konsekvens av denna
avhandlings fokusering på mindre företag var att det främst var den verkställande
direktören som kunde fungera som informant. Andra personer i företagen har inte varit
tillräckligt aktivt involverade i samarbetena.

18

Janesick (1994) t.ex. refererar till fem olika former av triangulering: data-, undersökar-, teori-, metodoch tvärvetenskaplig triangulering.
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Intervjuerna gjordes på svenska. Intervjuerna med informanterna är den primära
källan för information. Informationskällor som understöder och kompletterar
intervjuerna är t.ex. företagsinterna dokument, tidningsartiklar, databaser, Internet
och broschyrer. En viktig, kompletterande källa till data är även den kvantitativa
kartläggningen som har redovisats tidigare.
Sammanlagt gjordes 15 intervjuer i de fyra företagen. Dessa intervjuer gjordes under år
2004 (mars till december). I varje företag gjordes minst två intervjuer. Syftet med detta
förfarande var att idéer och tankar som uppstod vid genomgång av intervjumaterialet
från den första intervjun kunde kontrolleras, kompletteras eller närmare utredas i den
andra intervjun (jmf. Glaser & Strauss, 1967).
Intervjuerna föregicks av informella diskussioner. Intervjuerna pågick mellan en och
tre timmar, vilka i nästan samtliga fall uppföljdes av informella diskussioner. Vid första
besöket ingick även en förevisning av företagen. Dessa informella diskussioner täckte
intressanta frågor kring samarbete mellan konkurrenter och bekräftade den
information som hade erhållits via intervjuerna och de övriga informationskällorna. De
informella diskussionerna var även viktiga för att bygga upp en öppen interaktion och
förtroende mellan parterna. Intervjuerna och de informella diskussionerna fungerade
även som en katalysator för de informanter som blev intervjuade. I många fall var
feedbacken från intervjuerna och diskussionerna den att de hade väckt tankar och idéer
hos dem som blev intervjuade. Tre intervjuer genomfördes som telefonintervjuer,
eftersom de frågor som vid de tillfällena behandlades var av sådan karaktär att en
kortare telefonintervju kunde utnyttjas.
Intervjuer kan ha olika grad av struktur (Ghauri & Grønhaug, 2010). I en strukturerad
intervju är frågorna och ordningsföljden bestämda på förhand, medan i en
ostrukturerad intervju är tillvägagångssättet det motsatta. I fallstudier är delvis
strukturerade intervjuer vanliga. En uppsättning frågor och teman som skall behandlas
är uppgjorda på förhand, men varken den exakta ordalydelsen eller ordningsföljden på
frågorna är bestämda.
Intervjuerna eller diskussionerna kan karaktäriseras som semistrukturerade. Alla
intervjuer bandades och skrevs ut till fullo genast efter intervjutillfället för att öka
undersökningens reliabilitet. Intervjuerna skrevs ut innan följande intervju gjordes i
samma företag. Utskrifterna sändes även till informanterna, för att få ytterligare
kommentarer och för att göra kompletteringar och korrigeringar. Beskrivningarna av
de enskilda fallen har även konfirmerats av respektive informant, i.o.m. att de har läst
igenom texterna och godkänt dem.
Intervjuerna genomfördes i informanternas kontor eller i utrymmen avskilda från
störande moment i omgivningen. Tid för intervjuerna reserverades i tillräcklig
omfattning, vilket gjorde att ingen intervju behövde avbrytas eller påskyndas p.g.a.
tidsbrist. Informanterna hade en positiv attityd till att bli intervjuade.
5.3

Diskussionsteman

Huvudstudiens diskussionsteman var indelade i sju huvudkategorier (se bilaga 5).
Informanterna ombads att diskutera ett visst tema, utgående från öppna frågor, vilket
kompletterades med tilläggsfrågor vid behov. Som tidigare nämndes gjordes flera
intervjuer per företag. Under de första diskussionerna med respektive informant
behandlades samtliga teman i intervjuguiden. Tilläggsintervjuer gjordes för att utreda,
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konfirmera och komplettera idéer och tankar från diskussionerna vid första
intervjutillfället.
Det första diskussionstemat berörde företagens bakgrundsfakta och verksamhet. Syftet
med temat var att utreda omgivningen eller kontexten för företagens samarbeten och i
mån av möjlighet göra en jämförande analys mellan de olika fallen visavi deras kontext.
De två därpå följande diskussionstemana berörde företagens konkurrensfördelar och
problem som de upplevde att de hade i verksamheten. Syftet var att utreda potentiella
orsaker och möjligheter till varför företagen skulle samarbeta med en konkurrent. I
denna diskussion berördes ännu inte de pågående samarbetena, utan diskussionen
kretsade kring potentiella nya samarbetsmöjligheter, samt motiv, risker och
spänningen mellan samarbete och konkurrens i dessa potentiella samarbeten.
Följande diskussionstema kretsade kring företagens tidigare erfarenheter av att
samarbeta med konkurrenter, d.v.s. avslutade samarbeten som företagen hade varit
involverade i innan tidpunkten för huvudstudien. Syftet med diskussionen var bl.a. att
beskriva samarbetena, samt utreda nyttan, riskerna och spänningen mellan samarbete
och konkurrens. Ett annat syfte var att utreda varför samarbetena hade avslutats.
Företagens internationella verksamhet var i fokus i det femte diskussionstemat.
Diskussionen tangerade bl.a. den internationella verksamhetens utveckling tiden före
företagens nuvarande samarbeten samt under tiden man samarbetade. Ytterligare
tangerade diskussionen företagens framtidsplaner i den internationella verksamheten.
Syftet var bl.a. att utreda hur företagens samarbeten med konkurrenter var kopplade
till den internationella verksamheten, t.ex. när det gäller externa hinder, interna
resursbegränsningar samt sätt att operera på de olika marknaderna.
Företagens pågående samarbeten med konkurrenter samt framtidsplaner gällande
samarbetena var i fokus i de två sista temana i diskussionen med informanterna. Den
huvudsakliga tyngdpunkten i huvudstudien låg på denna del. Syftet med diskussionen
var återigen bl.a. att beskriva samarbetena, samt utreda nyttan, riskerna och
spänningen mellan samarbete och konkurrens. Denna gång låg fokus på de pågående
samarbetena.
5.4

Data-analys och -reduktion

Hinings (1997) är av den åsikten att det i kvalitativ forskning är enklare att samla in
data än att analysera den. Coffey och Atkinson (1996:6) konstaterar att ”We would also
not wish to suggest that there is a single right or most appropriate way to analyze
qualitative data”. Kvalitativ data kan analyseras på olika sätt, och det finns inget som
är det enda rätta sättet. Forskarens starka involvering i genereringen och tolkningen av
data är i sig det egentliga analysinstrumentet. Genom att reducera datamaterialet går
man från en detaljerad till en mera abstrakt nivå.
Miles et al. (2013) identifierar ett antal gemensamma drag för analys av kvalitativ data:
1) kodning, 2) anteckningar och första reflektioner, 3) sortering, 4) isolering av
gemensamma drag och olikheter, 5) gradvis generalisering i liten skala, samt 6)
teorikonstruktion. Ytterligare kunde man specificera att ett gemensamt drag är den
nära kopplingen mellan analys och insamling av data. Eisenhardt (1989:538)
konstaterar att ”A striking feature of research to build theory from case studies is the
frequent overlap of data analysis with data collection” (jmf. Coffey & Atkinson, 1996).
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De ovan nämnda skedena i analysprocessen, från rådata till färdiga fallbeskrivningar,
jämförelser mellan fallen och konklusioner är inte fullständigt beskrivna i denna
avhandling. Intentionen är inte att ge läsaren fullständig information om alla skeden i
analysprocessen (jmf. Miles et al., 2013). Fullständiga intervju-utskrifter från
fallstudierna finns inte presenterade i t.ex. avhandlingens bilagor. Orsaken till detta är
att de studerade företagen önskade förbli anonyma (detta presenteras närmare i kapitel
6).
Intervjuerna transkriberades så fort som möjligt efter varje intervjutillfälle. Efter och i
samband med transkriberingen nedskrevs de första intuitiva minnesanteckningarna,
vilket även gjordes i ett ännu tidigare skede, d.v.s. genast efter intervjuerna. Att i
kvalitativa studier skriva minnesanteckningar i samband med datainsamlingen
rekommenderas av flera författare (se t.ex. Miles et al., 2013; Strauss & Corbin; 1990;
Yin, 2013) Anteckningarna klargör forskarens första intryck, tankar och åsikter om
fallet. Anteckningarna kan inkludera preliminära tolkningar och konklusioner.
Anteckningarna kan senare användas för att konfirmera de slutgiltiga tolkningarna.
Noteringar angående intryck, idéer och frågor som datamaterialet provocerade fram
gjordes inte enbart under transkriberingsskedet, utan de gjordes kontinuerligt under
hela analysprocessen. Minnesanteckningarna sparades för att det skulle vara möjligt att
kontinuerligt återkomma till de idéer och frågor som väckts, och för att uppdatera och
bearbeta dessa under analysprocessens gång.
Intervju-utskrifterna utgör det huvudsakliga rådatamaterialet i analysen av fallen,
kompletterat med andra data insamlad från interna rapporter, tidningsartiklar,
databaser, Internet och broschyrer. Intervjuerna skrevs ut nästan exakt ord för ord för
att behålla den explicita och implicita innebörden i informanternas svar. Analysen
inleddes med en genomläsning av allt material för att få en översikt över det.
För att urskilja vilken data som var relevant och för att reducera datamaterialet,
klassificerades datamaterialet i preliminära kategorier. Enligt Eisenhardt (1989) kan
forskaren i detta skede antingen utgå från forskningsproblemet eller teorin, eller helt
enkelt välja kategorier. Den preliminära kategoriseringen i analysen gjordes enligt
följande:
x
x
x
x
x
x
x
x

Parterna – demografi
Samarbete – demografi
Internationella verksamheten
Samarbete – motiv – möjligheter
Samarbetets betydelse för den internationella verksamheten
Samarbete – problem – spänningen mellan samarbete och konkurrens
Annan relevant information
Irrelevant information

Efter detta påbörjades kodningen av datamaterialet. Kodningen gjordes manuellt. För
studien irrelevant data sorterades ut i detta skede. De första intuitiva
minnesanteckningarna konfirmerade de preliminära huvudkategorierna. Kategoriernas
innehåll växte fram under analysens gång, men det fanns ingen orsak att ändra eller
lägga till något till de preliminära huvudkategorierna. De slutliga kategorierna förblev
desamma som de preliminära. Kodningen gjordes huvudsakligen i två faser. Efter en
första intensiv genomläsning gjordes en preliminär kodning av datamaterialet. Detta
följdes upp av ytterligare en genomläsning för att kontrollera och uppdatera kodningen.
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Chetty (1996:76) konstaterar att i fallstudier ”There is... continuous interaction
between the theoretical issues studied and the data collected”. Det är m.a.o. vanligt att
jämföra fallen med teorin (Eisenhardt, 1989), eller med andra fall (Stake, 1994). I
jämförelsen är det viktigt att beakta både teori som konfirmerar resultaten och
konklusionerna och teori som står i konflikt med dem, vilket bl.a. stärker validiteten
och generaliserbarheten (Eisenhardt, 1989). Följande steg i analysprocessen var således
att systematiskt jämföra den framträdande referensramen med teori. En konstant
jämförelse mellan teori, data och innehållet i kategorierna, skapar en ackumulerande
bevisföring från olika källor, som till slut konvergerar till en väldefinierad referensram.
I denna avhandling är analysen baserad på en jämförelse mellan existerande teori och
nya insikter baserade på empirisk data. Enkelt kan analysprocessen beskrivas som en
upprepad interaktion mellan teori, andra forskares empiriska forskning, ny insamlad
data och nya idéer genererade från datamaterialet. Genom att jämföra med teori kan de
empiriska resultatens position i förhållande till existerande kunskap identifieras och
existerande teorier kan utvecklas. De första resultaten har även presenterats och
diskuterats på seminarier och konferenser i syfte att från andra forskare få bekräftelse
och kritik på de preliminära idéerna och att få nya insikter i tolkningarna.
Enligt Eisenhardt (1989) kan man i fallstudier starta med att analysera fallen som
enskilda enheter (inomfalls-analys). Detta möjliggör att de enskilda fallens unika
mönster framträder innan forskaren övergår till en jämförande analysen mellan fallen.
Denna avhandling följer denna tankegång. Först presenteras och analyseras fallen skilt
för sig. Därefter görs en jämförande analys av fallen. Till slut förs en till existerande
teori relaterad diskussion kring resultaten. Presentationen och tolkningarna av
resultaten startar från en detaljerad deskriptiv nivå för att senare övergå till en mera
abstrakt analytisk nivå.
5.5

Utmaningar vid genomförandet av fallstudierna

Centralt i diskussionen kring validitet och reliabilitet är att forskaren i detalj beskriver
datainsamlingen och -analysen, men även är öppen när det gäller eventuella svagheter i
forskningen. Nedan följer således för det första en diskussion kring utmaningar i
fallstudierna och för det andra en diskussion kring studiens svagheter.
När man utför fallstudier dyker det upp utmaningar som i många fall förlänger tiden
för insamlingen av empiriskt material. Den första utmaningen i denna avhandling var
att hitta lämpliga fall som passade in i de snäva definitioner och avgränsningar som
denna avhandling har. I Finland finns det ingen offentlig databas där konkurrenters
samarbeten finns registrerade. De samarbeten som når ut i offentligheten, t.ex. via
media är vanligtvis sådana samarbeten som är formella (avtalsbundna) där parterna är
storföretag. I media syns sällan informella samarbeten mellan konkurrerande SMFföretag.
Den kvantitativa kartläggningen i denna avhandling konstaterade att informella
samarbeten mellan konkurrenter inte är ett ovanligt fenomen, men eftersom enkäterna
i kartläggningen behandlades anonymt, gav den ingen direkt hjälp i sökandet efter
fallföretag. För att identifiera potentiella samarbeten som kunde undersökas gjordes en
omfattande manuell sökning. Sökningen gjordes genom att kontinuerligt följa upp vad
som skrevs i dags- och branschtidningar, samt genom att diskutera med personer med
insyn i olika branscher. En betydande del av sökningen skedde även genom att ringa
upp företag eller genom att studera information på företags hemsidor på Internet.
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Urvalet av fall kan kallas för ett ändamålsinriktat urval, d.v.s. kriterierna för vilka fall
som kunde väljas var på förhand bestämda (Merriam, 1994). För att ett samarbete
skulle vara ett lämpligt undersökningsobjekt, krävdes följande: 1) att samarbetet var
internationellt, 2) att parterna definierade sig som konkurrenter, 3) att parterna
tillhörde kategorin SMF-företag, samt 4) att parterna var producerande företag. De fall
som slutligen blev valda kan kallas för typfall, d.v.s. de kan sägas vara typexempel på
samarbeten som uppfyller ovanstående krav. I sökningen måste två identifierade
samarbeten mellan konkurrenter förkastas p.g.a. de inte uppfyllde punkterna 1 och 3.
Punkt 2 gjorde även att ett stort antal identifierade samarbeten måste förkastas, trots
att parterna kom från samma bransch. Problemet var att de inte tillverkade samma
typer av produkter. Metallbranschen är ett exempel på en sådan bransch.
Sökningen av fall blev mera tidskrävande även p.g.a. att ett företag som uppfyllde
definitionerna och som preliminärt var klart för undersökningen i ett senare skede
avböjde sin medverkan i undersökningen. Orsaken till det var ett byte av
nyckelpersoner i ledningen. Den nya ledningen var inte intresserad av att medverka i
undersökningen.
Gränserna för vad som skall räknas som ett fall i denna avhandling och vad som är
lämnat utanför kräver en kommentar. Först och främst är utgångspunkten att ett fall är
det samma som ett samarbete. De fokala företagen i denna avhandling är SMF-företag
som samarbetar med konkurrenter, där (del)syftet är att anpassa åtminstone den ena
partnerns verksamhet till utländska marknader. Fokus är således på SMF-företag, för
vilka samarbetena är ett verktyg i den internationella verksamheten. Det är den part
där samarbetet fungerar som ett verktyg i den internationella verksamheten som är av
intresse.
Således har alla parter i tre av de undersökta samarbetena inte blivit intervjuade, utan
fokus har varit på de parter där samarbetet har haft som syfte att underlätta deras
internationella verksamhet. I diskussionen som t.ex. berör konflikter i samarbetena
kunde det vara relevant att utreda alla parters syn på konflikterna och orsakerna.
Konflikter mellan konkurrerande samarbetspartners är ändå inte i primärt fokus i
avhandlingen, utan snarare är det konflikternas konsekvens för den part där
samarbetet fungerar som ett verktyg i den internationella verksamheten som är av
intresse. På denna punkt kompletterar även den kvantitativa kartläggningen
informationen, genom att den bl.a. utreder problem och risker i samarbeten mellan
konkurrenter, m.a.o. möjliga källor till konflikt.
En annan utmaning hänförde sig till det faktum att samarbeten är frågan om längre
processer, vilket innebär att man stöter på problem som är kopplade till tid (jmf.
Hinings, 1997). I forskning kring processer borde man helst hitta personer som har
varit delaktiga i processen från början. Eftersom datainsamlingen i denna avhandling
inte har skett under en längre tid (longitudinell design), kan en del av datamaterialet
karaktäriseras som retrospektiv information (jmf. Gummesson, 2000). I ett av fallen
var den verkställande direktören som startade samarbetet inte längre i företagets tjänst.
Den nuvarande verkställande direktören kunde dock ge relevant information, eftersom
hon vid starten av samarbetet hade en tjänst som exportchef och i egenskap av den var
med i processen. I de övriga fallen hade de intervjuade personerna haft en sådan
ställning att de varit med i samarbetsprocesserna från början.
Gummesson (2000) diskuterar i sin bok forskarens tillgång till data, d.v.s.
forskningsmetoden skall ge tillgång till de processer som studeras. Retrospektiv
information kan kopplas till denna diskussion kring tillgång till data. Data finns
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tillgängligt, men p.g.a. informanternas sviktande minne kan detaljrikedomen i
datamaterialet i viss mån gå förlorad. Detta är ett faktum som berör egentligen all typ
av forskning som inte görs i realtid. Triangulering av olika datakällor (t.ex. historiska
dokument och flera informanter) är ett sätt att komma runt den problematiken
(Gummesson, 2000). I denna avhandling kompletterades informationen från
intervjuerna med information från skrivna dokument (t.ex. tidningsartiklar). I
företagen intervjuades minst två personer (med undantag för Trean, där den
verkställande direktören var den enda personen som kunde intervjuas).
Ett annat sätt att försöka undvika problematiken med retrospektiv information var att
intervjuerna i de flesta fall gjordes i flera etapper, vilket gav informanterna en chans att
återkalla händelser i minnet. I intervjuerna förekom det inte att informanterna inte
kunde ge information kring de teman som diskuterades. Det som däremot kan
diskuteras är om informanterna kom ihåg alla detaljer. Intervjuerna gav ändå inga
indikationer på att informanterna var osäkra eller att de fick söka i minnet. I denna
diskussion kring retrospektiv information är det skäl att komma ihåg att en stor del av
informationen ändå berörde pågående processer. Det som berörde s.a.s. historia
utgjorde en mindre del av den totala datamängden. Närmast var det fråga om
information som berörde t.ex. företagens historia, tidigare internationell verksamhet
och avslutade samarbeten.
En annan aspekt av Gummessons (2000) tankar kring tillgång till data har att göra
med hur pass känslig informationen är, vilket forskare som t.ex. är intresserade av
företags strategiska och operativa beslut stöter på. Informanterna vill inte avslöja viktig
information (t.ex. affärshemligheter) eftersom det kan ställa dem själva eller företaget i
en svår position. För att överkomma detta problem garanterades informanterna och
deras företag anonymitet. Intervjuerna gav heller inga indikationer på att
informanterna var ovilliga att diskutera vissa ämnen för att de upplevde dem som
känslig information.
En ytterligare utmaning var att fallstudier genererar en informationsmassa som är
tidskrävande att dels skriva ut, dels att analysera. Utmaningen var att bestämma vilken
data som skulle analyseras och vilken man kunde förbise. Gummesson (2000) anser att
forskaren bör ha en förförståelse för det som forskas i, men forskaren bör ändå vara
opartisk i den meningen att förförståelsen inte leder till förutfattade meningar när det
gäller gallringen av data.
Med den teoretiska referensramen som utgångspunkt, var det lättare att fokusera på
vad som var relevant. Gallringen av data skedde etappvis. Vid den första
genomläsningen och preliminära kodningen gallrades en mindre mängd data bort. I
den fortsatta analysen klarnade det slutligen vilken data som kunde kategoriseras som
irrelevant. Fokus på SMF-företag gjorde dock att antalet nyckelpersoner med insikt i
företagens samarbeten och som därigenom kunde intervjuas var relativt begränsat. Att
verifiera den information som erhölls genom att intervjua ett större antal personer var
inte möjligt. Detta kan vara en nackdel när man fokuserar på SMF-företag. Igen kan
man ta upp frågan om forskarens tillgång till data (Gummesson, 2000). Ett minskat
antal datakällor minskar möjligheterna till triangulering.
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6

PRESENTATION AV FALLSTUDIERNA

Att samarbeta med ett annat företag är ett strategiskt viktigt drag. Samarbetenas
betydelse för de företag som presenteras i huvudstudien är stor. Informanterna erbjöds
anonymitet i intervjuerna, d.v.s. att företagen och därmed heller inte informanterna
skulle presenteras. Uppgifter som kan avslöja fallföretagens identitet är
anonymiserade19. Citaten som presenteras i analysen är i viss mån förändrade för att
behålla anonymiteten. Enbart företagsnamn och hänvisningar till produkter och
branscher har omskrivits i citaten. Citatens innebörd är dock oförändrad. Intervjuerna
gjordes på svenska. Talspråket i intervjuerna är inte korrigerade i citaten.
Beskrivningarna av fallen, t.ex. fallens historia, verksamhet, verksamhetsmiljö,
konkurrensfördelar, marknadsföring och framtidsutsikter bygger primärt på intervjuer
med de verkställande direktörerna för företagen, och återspeglar således deras
uppfattning.
6.1

Case Oy Ettan Ab: samarbete med utländska konkurrenter på
krympande marknader

Bakgrund
Oy Ettan Ab är ett SMF-företag som grundades i Finland i slutet av 1800-talet. Redan
några år efter starten inledde man produktion av den typ av produkter som fortfarande
står för företagets huvudsakliga affärsområden. Produkterna som Oy Ettan tillverkar är
i huvudsak av tre typer. För det första tillverkar man redskap som används både av
privatpersoner och för yrkesbruk. För det andra tillverkar man delar till redskapen
själva. Delar säljs även till andra redskapstillverkare. Och för det tredje tillverkar man
maskiner som används för tillverkningen av delar, montering och efterbehandling.
Maskinerna säljs enbart på exportmarknaderna, medan redskapen och delarna säljs
både hemma och internationellt.
Redskapen tillverkas i olika versioner. De kan inte karaktäriseras som högteknologiska.
Teknologin ligger närmast i materialen som används. Redskapens funktion och
användningssätt är idag i princip desamma som de alltid har varit under historiens
gång. Tillverkningsmetoderna har förbättrats och automatiserats. Under femtiotalet
övergick man till nya syntetiska material (olika typer av plast) i redskapen som så
småningom helt slog ut de naturmaterial som dittills mest hade använts. De syntetiska
materialen betyder att råmaterialkostnaderna är beroende av priset på olja.
Redan på sextiotalet uppmärksammades i media den japanska och kinesiska
lågprisimporten av motsvarande redskap som Ettans. Importen från låglöneländer var,
och är fortfarande ett allvarligt hot för företaget. Priskonkurrens var då, på samma sätt
som i nuläget inte möjlig. Under sjuttiotalets oljekris påverkade oljan råvarornas
prisbildning kraftigt, och därmed också de färdiga produkterna. Då kunde priserna på
produkterna vara bestämda endast en månad åt gången, eftersom fluktuationerna på
råmaterialmarknaden inte tillät en fixering av priset till längre tidsperioder.

19

Fallföretagen är ledande företag inom respektive specialbransch. Antalet företag i Finland inom dessa
branscher är få. I vissa fall är fallföretaget det enda. Detta gör att den initierade kan identifiera företagen
ifall bransch och produkter anges.
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Personalen har minskat kraftigt under de senaste årtiondena. Från att ha varit ett
medelstort företag, kan Ettan i dag utgående från antalet anställda klassificeras som ett
småföretag. På 1970- och 1980-talet var antalet fastanställda vid företaget ännu över
100. Vid tidpunkten för undersökningen hade antalet anställda i företaget sjunkit till
lite under 30. Under flera årtionden har Ettans historia och deras strategier präglats av
hård konkurrens från låglöneländer, rationalisering och nedskärningar p.g.a. en
krympande marknad. Detta är en trend som fortgår.
Verksamhet
Vid tidpunkten för undersökningen var uppfattningen att personalen troligen kommer
att minska ännu mera i framtiden. Automation är en genomgående trend i branschen,
vilket betyder att tillverkningskapaciteten per person och maskin har ökat betydligt.
Genom naturlig avgång kommer troligen arbetsplatser ytterligare att försvinna.
Bortfallet i arbetskapacitet kompenseras genom att köpa allt mera från
underleverantörer, eller genom att effektivare planera och organisera produktionen.
Ettan har t.ex. ett produktionssamarbete med en konkurrent i Estland, vilket betyder
att en del av produktionen har överflyttats dit. Man uppfattar inte att denna lösning har
minskat arbetsplatserna i företaget, snarare tvärtom. Genom samarbetet har man
kunnat befästa de arbetsplatser som finns kvar.
Ettan tillverkar inte mera alla delar till sina redskap, utan vissa delar importeras. Hos
samarbetspartnern i Estland har man placerat några av Ettans maskiner som kan
tillverka dessa delar, så mindre partier produceras där. Orsaken till att det finns några
maskiner kvar i Estland är att man vill upprätthålla yrkeskunskapen för att tillverka
alla delar. I Ettan ser man det som viktigt att fortfarande ha kunskap om hela
produktionskedjan och vid behov kunna producera allt själva.
Ettans verksamhet står i princip på tre ben. Största delen av omsättningen kommer
från tillverkningen av redskapen och delarna. En annan del står utvecklingen,
tillverkningen och försäljningen av produktionsmaskiner för. Den delen stod för
ungefär 10 procent av den kontinuerliga verksamheten året undersökningen gjordes.
Som tredje ben fungerar projektverksamheten, där företaget fungerar både som
sakkunnig och som maskinleverantör vid utvecklingen av produktionsenheter i
utvecklingsländer. Att ha kunskap om hela produktionskedjan är en fördel i
projektverksamheten.
Eftersom marknaden är krympande är målsättningen inom företaget närmast att hålla
omsättningen på en stabil nivå. Omsättningen kan variera ganska mycket från år till år.
Detta beror på om Ettan är involverad i något större utvecklingsprojekt eller inte.
Projektverksamheten är inte kontinuerlig utan det kan komma längre avbrott mellan
större projekt.
I Finland finns det fyra till fem små aktörer och två stora aktörer inom Ettans bransch
(redskap och delar). Ettan är en av de två stora, och styrkeförhållandena är i princip
jämnt fördelade mellan dem. Huvudkonkurrenten har en begränsad egen tillverkning.
Största delen av deras redskap tillverkas helt av underleverantörer, men säljs under
huvudkonkurrentens varumärke. Antalet redskap som Ettan tillverkade per år då
undersökningen genomfördes var mellan 80 000 och 100 000. Tillverkningen på
maskinsidan varierar mycket. Av en viss typ av maskiner säljs ca 10 per år, medan
försäljningen av t.ex. en annan maskintyp helt låg nere vid tidpunkten för
undersökningen. Orsaken var att en ny modell var under utveckling. Ettan är den enda
maskintillverkaren i Finland.
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Utomlands säljs redskapen främst direkt till återförsäljare. Vissa specialredskap kan
säljas direkt till slutanvändarna. Maskinerna säljs alltid direkt till köparna.
Konkurrensen är i princip global. Maskinerna, redskapen och delarna till redskapen
tillverkas överallt i världen. Teknologin, kvaliteten, redskaps- och maskintyperna o.s.v.
varierar dock från land till land, vilket betyder att branschen är indelad i nischer. När
det gäller redskapen och delarna så kommer globalt sett de starkaste konkurrenterna
från Fjärran Östern, närmare bestämt Kina, Thailand, Korea, Taiwan och Filippinerna.
Stora tillverkare från dessa länder opererar på hela världsmarknaden genom att sälja
omfattande volymer av billiga och kvalitetsmässigt sämre standardprodukter.
När undersökningen gjordes rörde sig Ettans exportandelar på redskapen och delarna
kring 50 procent. Fluktuationer på den ryska marknaden, som tidigare stod för ungefär
hälften av exporten bidrog främst till variationen. Företagets övriga internationella
marknader är ganska stabila. På maskinsidan igen går allt på export.
Huvudmarknaderna för Ettans redskap finns i Skandinavien och Ryssland. Europa kan
även räknas till marknadsområdet. Liknande typer av redskap används även i
Sydamerika, men avståndet gör att export är relativt ointressant för Ettan.
Marknaderna för maskinerna finns i hela världen, även om Ettans maskiner mest sålts
till Baltikum, Östeuropa och Ryssland.
Verksamhetsmiljö
Marknaderna för Ettans produkter är krympande. Användningen av redskapen,
framför allt i yrkesbruk minskar. Ettan är inne i en kamp om marknadsandelar både i
Finland och internationellt. Kostnadsmässigt är det svårt att överleva. Kostnadsläget i
Finland när det gäller lönekostnader gör att produkternas slutpris blir för högt jämfört
med motsvarande produkter från låglöneländerna. Ett hot är importen av billiga
redskap och delar från Baltikum och Östeuropa, men framför allt från Fjärran Östern.
Det huvudsakliga råmaterialet i produkterna är plast. Vissa delar består av metall. För
Ettan har det inneburit en prisspiral på råmaterial under 2000-talet, eftersom priset på
olja har stigit. Plasten är ett oljebaserat råmaterial. Dessutom har priserna på metaller
även stigit mycket. Detta har gjort att man i företaget upplever att man har ännu
svårare att hävda sig i priskonkurrensen mot tillverkare från låglöneländerna.
Fluktuationer i råmaterialpriserna påverkar inköpspriserna relativt snabbt.
Leverantörerna justerar sina priser med två veckors till ett halvt års mellanrum.
Miljövänlighet är en trend. I branschen innebär miljövänlighet främst att råmaterialen
som används, d.v.s. plasten och metallerna inte är giftiga och plasten kan brännas utan
att det uppstår giftiga gaser. Miljövänliga redskap är ännu inte ett krav. Däremot
diskuteras det inom EU om att det skall införas direktiv om miljövänlighet. I USA och
Kanada har även en diskussion startat. Miljövänligheten intresserar främst
myndigheter. Slutkunderna eller användarna är ännu inte direkt intresserade av kravet
på miljövänlighet.
Konkurrensfördelar
Med tanke på redskapen är de mest kritiska resurserna i den internationella
verksamheten att hitta det rätta kundsegmentet för den typ av produkter som man
tillverkar, samt att kunna leverera kvalitativt tillräckligt bra produkter till ett relevant
pris, anpassade till det kundsegmentet. Jämfört med företagen från Fjärran Östern har
de finländska företagen ännu ett försprång på kvalitetssidan. Ytterligare
produktutveckling krävs dock, eftersom kvaliteten på produkterna som kommer från
Fjärran Östern utvecklas hela tiden.
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Ettans starka sida är att de har en över hundraårig historia inom branschen. Man har
mycket kunskap och man har en bra inarbetad image när det gäller kvalitet och goda
produkter. Snabba och flexibla leveranser är en annan stark sida. Vissa stora tillverkare
från Fjärran Östern kan kräva en viss minimivolym på leveranserna, vilket
återförsäljarna kan uppleva som riskabelt både finansiellt och lagermässigt. Ettan
däremot kan leverera i etapper, samtidigt som den automatiserade tillverkningen gör
att Ettan kan leverera snabbare än sina konkurrenter.
De svaga sidorna är främst begränsade resurser (t.ex. finansiella resurser) och en
personal som blir allt äldre. En annan svag sida är att försäljningen är relativt
säsongbetonad. Försäljningen är koncentrerad till våren och sommaren. För att
utjämna försäljningen skulle det krävas kompletterande produkter, som kan förknippas
med företaget och de redskap som nu tillverkas.
En ny nisch som man i företaget har satsat mera på är miljövänliga material.
Konkurrensen när det gäller redskap och delar tillverkade med de traditionella
råmaterialen är hård, så därför söker man nya nischer. Konkurrensen när det gäller
miljövänliga redskap är ännu liten. Ettans strategi är således att vara pionjär inom
nischen, och de satsar vidare på utvecklingen av de miljövänliga redskapen som redan
finns i sortimentet. Utvecklingen hittills inom den nischen har varit positiv. Vid
tidpunkten för undersökningen var ca 70 procent av det totala antalet redskap som
Ettan tillverkade årligen miljövänliga. De miljövänliga redskapen säljs till ett mindre
kundsegment, som finns representerat i hela världen.
Miljövänliga redskap och delar är inte dyrare att tillverka. Däremot är de p.g.a. mera
svårbearbetade material mera komplicerade att tillverka. Inom Ettan kunde man tänka
sig att ta ut högre priser för de miljövänliga redskapen, men man räknar priserna med
ungefär samma bidrag som för de traditionella redskapen. Priserna ligger således
ungefär på samma nivå som för de traditionella redskapen.
Marknadsföring
Ettan gör inga större satsningar på marknadsföring av redskapen. Namnet är den
största marknadsföringsresursen. För den finländska, svenska och norska marknaden
trycker man årligen en produktkatalog, som riktar sig både till slutkunder och till
återförsäljare. Förutom det annonserar man dels i inhemsk fackpress, dels i någon mån
i utländsk. Ettan deltar även i inhemska mässor, samt någon utländsk mässa per år.
Ettan marknadsför inte aktivt sina maskiner. Nya kunder förmedlas ofta via
existerande kundrelationer eller via rykte. Dessa nya kunder tar ofta kontakt via
Internet. Marknadsföringen på maskinsidan koncentreras mera till att upprätthålla
relationerna till de gamla kunderna, och därigenom skapa merförsäljning.
Projektverksamhet
Projektverksamheten omfattar enbart maskiner och kunskap. Projektverksamheten går
närmast ut på att bistå vid utvecklingen av produktionen i ett U-land, eller ett annat
land där utvecklingen inte är tillräcklig. De senaste projekten har berört Kina och
Afrika. Tillverkningen är på många håll primitiv i förhållande till den automatiserade
tillverkningen i Finland. Automationsgraden är den fördel som de finländska
tillverkarna fortfarande har gentemot den internationella konkurrensen.
I projekten är målsättningen vanligen att utöka kapaciteten i produktionen. I
existerande företag, med en liten eller primitiv produktion, utökar man kapaciteten
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genom att installera mera utvecklade maskiner för de olika arbetsskedena. På sätt och
vis innebär ett projekt att Ettan säljer sin kunskap till konkurrenter, men de marknader
som projekten berör hör inte till de marknader som Ettan har primärt intresse av eller
har möjlighet att täcka.
Inom Ettan upplever man att antalet projekt inte kommer att minska under den
närmaste framtiden. Projektverksamheten är lönande, men man är tvungen att hantera
en annan verklighet än när det gäller den normala maskinförsäljningen. För ett litet
företag som Ettan innebär projektverksamheten stora satsningar. Flera aktörer är
inblandade, vilket man inom företaget upplever som mera arbetskrävande. Nationella
och internationella myndigheter, organisationer, finansiärer o.s.v. är med i
projektnätverken. Det krävs kontakter och aktivitet för att komma i åtanke när ett
projekt startar. Samtidigt innebär projekten byråkrati i form av utvärderingar,
projektplaner, budgeter och rapporter. Ett internationellt projekt pågår normalt i två
till tre år. De projekt företaget hittills har medverkat i, har startat ungefär vart tredje
eller vart fjärde år.
Framtiden
Eftersom världsmarknaden är krympande är målsättningen inom Ettan närmast att
hålla produktionen och omsättningen på en stabil nivå. Man strävar efter att
komplettera de traditionella produkterna, både redskapen och maskinerna, med olika
specialversioner. Miljövänlighet är bl.a. en nisch som man satsar på. Samtidigt söker
man även efter kompletterande produkter till sitt sortiment. Meningen är att de
kompletterande produkterna tillverkas av andra företag, medan Ettan fungerar som
återförsäljare. En fortsättning av projektverksamheten finns också inskriven i den
framtida strategin.
Strategin är att behålla kunskapen och produktutvecklingen i Finland. Inom Ettan
anser man att den manuella tillverkningen blir för dyr att upprätthålla i Finland, vilket
betyder att ett bibehållet och utökat produktionssamarbete i första hand i Ryssland och
i Estland finns i företagets framtidsplaner.
Marknaden för redskapen för yrkesbruk kommer att minska allt mera i Finland och
Skandinavien, vilket gör att tyngdpunkten allt mera kommer att överflyttas på redskap
för privatbruk. Marknaderna för de miljövänliga alternativen finns i Europa och
Nordamerika, medan man i övriga länder ännu inte direkt är intresserade av dylika
alternativ. På maskinsidan igen kommer de framtida marknaderna att finnas i de
länder där man vill automatisera och rationalisera sin produktion. Sådana länder finns
t.ex. i Östeuropa, framför allt i Baltikum och Ryssland, samt i Sydamerika.
6.1.1

Samarbete med konkurrenter

De samarbeten som finns beskrivna i denna avhandling, är avbildade i figur 25. Ettan
har från och till samarbetat med finländska och utländska konkurrenter under årens
lopp. Samarbetet med den ryska konkurrenten och samarbetet med den estniska
konkurrenten är de som analysen i denna avhandling fokuserar på. Samarbetet med
den ryska konkurrenten avslutades samma år som undersökningen gjordes, medan det
estniska samarbetet fortgår.
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Figur 25 Oy Ettan Ab:s samarbeten med konkurrenter

Samarbete med den största konkurrenten i Finland
Under en tid samarbetade Ettan ganska intensivt med sin största konkurrent i Finland.
Samarbetet kunde karaktäriseras som ett underleverantörssamarbete. Någon direkt
uttalad målsättning fanns inte, utan det var ett lämpligt tillfälle för att försöka få ned
kostnaderna. Både Ettan och samarbetspartnern lät under den tiden vissa av sina
redskap tillverkas i Estland, vilket gjorde att Ettan kunde leverera delar till
konkurrentens tillverkning samtidigt som de transporterade motsvarande delar till den
egna tillverkningen. Samarbetet fungerade ett par år, men upphörde när konkurrenten
hittade lokala leverantörer i Estland som kunde leverera samma delar till lägre priser.
Samarbetet grundade sig på en muntlig överenskommelse mellan parterna. Samarbetet
uppstod ganska spontant när parterna träffades informellt. Någon skild organisation
för samarbetet fanns inte, utan kostnaderna och ansvaret fördelades jämlikt. Inom
Ettan upplevde man inte att det fanns några problem eller risker i själva samarbetet,
även om man ständigt förde prisförhandlingar. I företaget har man fortfarande kontakt
med den forna samarbetspartnern. Dels köper man delar av varandra när man tillfälligt
har slut i det egna lagret, dels träffas man regelbundet för att utbyta erfarenheter.
Några konkreta planer på att ta upp samarbetet på nytt finns inte. Samarbete kring de
miljövänliga redskapen kan i framtiden bli ett alternativ.
Relationer till lokala konkurrenter i Finland
Ettan har försökt att få till stånd samarbeten med lokala mindre konkurrenter kring
t.ex. gemensamma råmaterialinköp, men det har inte lyckats. De lokala konkurrenterna
är kända hos Ettan eftersom huvudpersonerna hos konkurrenterna tidigare har arbetat
för Ettan. Man har relationer till de lokala konkurrenterna på så vis att Ettan fungerar
som underleverantör till konkurrenterna. De säljer delar till konkurrenternas
produkter. För en av de lokala konkurrenterna har Ettan specialgjort delarna enligt
dennes önskemål. I Ettan upplever man inte detta som en problemsituation, utan man
upplever att det är bättre att konkurrenterna köper av dem istället för av någon annan
leverantör. Ettan kan också tillfälligt köpa av sina lokala konkurrenter när behov finns.
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Möjligheterna att öka intensiteten i relationerna ser för tillfället inte direkt ljusa ut. En
orsak är att viljan till samarbete inte finns hos Ettans lokala konkurrenter. En annan
orsak är branschens nedgång. Världsmarknaden och den finländska marknaden
minskar, och inom Ettan uppfattar man att en del av de lokala konkurrenterna troligen
kommer att upphöra med sin verksamhet.
6.1.1.1

Produktionssamarbete i Ryssland

Samma år som undersökningen gjordes avslutade Ettan ett produktionssamarbete som
de i ungefär 10 år hade haft med en rysk partner. Samarbetet startade när den ryska
marknaden öppnades i samband med ”perestrojkan”. Det fanns då ett stort behov av
Ettans produkter på den ryska marknaden. Ettan hade tidigare haft goda kontakter till
den ryska konkurrenten, så det föll sig ganska naturligt att utveckla det till ett mera
intensivt samarbete när tillfället dök upp. Samarbetet var ett sätt för Ettan att ha en
lokal representation på den ryska marknaden. Att göra egna direkta investeringar var
p.g.a. otillräckliga resurser inte möjligt. Samtidigt var målet att få ned kostnaderna.
Samarbetet i Ryssland berörde enbart den ryska marknaden. Den ryska marknaden är
så pass stor att samarbetets syfte var att täcka enbart ett delområde av marknaden, och
en viss nisch inom det delområdet. Det kunde karaktäriseras som ett produktions- och
försäljningssamarbete. Samarbetet finns beskrivet i figur 26. De gemensamt tillverkade
redskapen såldes i Ryssland av den ryska partnern. Samarbetet var närmast ett
sekventiellt samarbete. Samarbetet organiserades i ett joint venture. Ettan ägde 30
procent av aktierna. Med andra ord grundades det en juridiskt skild avdelning vid
partnerns fabrik i Ryssland. Det ryska moderbolaget tillverkade enbart delar, medan
den avdelning som berördes av samarbetet tillverkade redskapen från början till slut.
Ettans uppgift var närmast att stå för maskinerna och det tekniska underhållet av dem,
samt att bidra med material- och tillverkningskunskap. Personalstyrkan var mellan 20
och 25 personer.

Finland

Konkurrent
Oy Ettan Ab

Samarbete

Maskiner
Material- och produktionskunskap

Joint
venture

Ryssland
Försäljning

Tillverkning

Figur 26 Beskrivning av Oy Ettan Ab:s samarbete i Ryssland

Samarbetet avslutades när det uppstod problem som inte kunde lösas. Samarbetet
fungerade bra i början. Det fanns en stor marknad, en fungerande produktion och en
kunnig personal i Ryssland. Däremot upplevde Ettan att försäljningen inte fungerade,
vilket tillsammans med andra mindre problem stegvis ledde till ett bristande
förtroende från Ettans sida. Bristen på förtroende blev till slut för svår att reparera.
Inom Ettan finns det inga planer att påbörja ett nytt samarbete med den forna
samarbetspartnern. Däremot har man övervägt möjligheterna att påbörja ett nytt
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produktionssamarbete med en annan konkurrent i Ryssland. Kunskapen att tillverka
finns i Ryssland. Lönerna är däremot betydligt lägre än i Finland. Motivet skulle
således vara att få ned tillverkningskostnaderna. Inom Ettan vill man dock binda så lite
kapital som möjligt i samarbetet, vilket betyder att nya potentiella samarbeten troligen
inte kommer att organiseras som joint ventures. Den ryska marknaden har hittills stått
för en ganska stor andel av Ettans export. Den är därför väldigt intressant, men
prismässigt hårt pressad. Den ryska byråkratin och korruptionen gör att man enligt
Ettan bör vara väldigt försiktig.
I Ryssland har branschen i samband med ”perestrojkan” och efteråt gått igenom stora
strukturförändringar. Under den forna Sovjettiden hade Ettans samarbetspartner
ungefär 500 anställda, men vid tiden för samarbetet hade personalstyrkan krympt
betydligt. Tidigare styrdes branschen av en statlig centralorganisation som
organiserade aktiviteterna. I samband med privatiseringen av branschen upphörde
ungefär hälften av företagen med sin verksamhet. Man upplever inom Ettan att de
ryska företag som har överlevt är relativt effektiva och välfungerande. Däremot saknar
företagen kunskap om att tillverka delar till redskapen av den specifika plasttyp som
Ettan använder.
Ettans europeiska konkurrenter bearbetar ganska aktivt den ryska marknaden.
Konkurrenter från Holland, Tyskland och Danmark har etablerat sig eller håller på att
etablera sig på den ryska marknaden. Ganska långt har etableringarna skett med hjälp
av liknande typer av produktionssamarbeten som Ettans. På den ryska marknaden är
importen från Fjärran Östern också en stark konkurrensfaktor.
6.1.1.2

Produktionssamarbete i Estland

Ettan inledde samarbete med en estnisk konkurrent i början av 1990-talet, när
konjunkturläget var svagt i Finland. Konjunktursvackan i Finland sammanföll med en
konjunktursvacka globalt inom branschen. Maskinförsäljningen stannade helt,
eftersom inga produktionsinvesteringar gjordes bland redskapstillverkarna ute i
världen. Konjunktursvackan drabbade Ettan hårt.
Målet med samarbetet var då att få ned tillverkningskostnaderna, i syfte att få företaget
att överleva. Att sänka tillverkningskostnaderna är fortfarande syftet med samarbetet.
Samarbetet uppstod inte som en följd av en långvarig relation till den estniska
konkurrenten, utan det uppstod via kontakter på ministerienivå. Ettans strategi var att
investera möjligast lite resurser i samarbetet, eftersom någonting annat då inte var
ekonomiskt möjligt.
Samarbetet kan karaktäriseras som ett underleverantörs- eller produktionssamarbete.
Det estniska samarbetet finns beskrivet i figur 27. Ettan fraktar delar till Estland, där
vissa redskap monteras ihop. Redskapen fraktas tillbaka till Finland, där Ettan
antingen säljer dem på den inhemska marknaden eller säljer dem på export. Ytterligare
har Ettan hyrt ut några av sina maskiner till den estniska konkurrenten, som med hjälp
av dessa maskiner gör vissa delar för Ettans tillverkning i Finland. Den estniska
konkurrenten utför helt enkelt arbetsmoment som blir för dyra att genomföra i
Finland. Samarbetet kan klassificeras som ett integrerat samarbete, eftersom man
samarbetar inom samma funktioner. Någon specifik organisation för samarbetet har
man inte, utan i Ettan finns det ansvarspersoner som sköter löpande ärenden som
berör samarbetet.
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Figur 27 Beskrivning av Oy Ettan Ab:s samarbete i Estland

I början var samarbetet en kompletterande verksamhet för den estniska konkurrenten.
Man fokuserade även på andra produkter, som konkurrerade med Ettans produkter.
Förändringar på marknaden och svårigheter att anpassa sig till nya
verksamhetsförutsättningar har gjort att den estniska konkurrenten allt mera har blivit
beroende av samarbetet med Ettan. Samarbetet har utvecklats så att leveranserna till
Ettan utgör hela deras verksamhet, vilket ursprungligen inte var meningen. Detta har
föranlett en del problem i samarbetet. Man kunde från Ettans sida tänka sig att sprida
lite på samarbetsverksamheten för att inte vara alltför beroende av partnern i Estland.
Ettan har kunskap och möjligheter att sköta hela tillverkningskedjan av sina redskap,
men kostnadsmässigt är man ändå tvungna att samarbeta med utländska partners.
Man har ändå inte som ett litet företag möjligheten att sprida sina resurser på alltför
många olika alternativ eller samarbeten. Därför koncentrerar man sig på samarbete i
Estland och möjligen i Ryssland, tills situationen ändras i alltför stor grad.
Fram till 2004 var Estland inte medlem i EU. För produktionen i samarbetet krävdes
därför ett produktförädlingstillstånd, vilket inte möjliggjorde en försäljning i Estland
eller direkt från Estland. I samband med Estlands inträde i EU är detta möjligt. För de
finländska närmarknaderna, främst Ryssland ser man dock ingen större skillnad om
försäljningen går via Finland eller Estland. För andra marknader är Estland intressant
sett ur det geografiska läget. Estland är närmare Europa, och framför allt Östeuropa, än
Finland. Lägre transport- och fraktkostnader gör att produktion i Estland är ett
intressant alternativ, ifall dessa marknader växer.
Visserligen uppskattar man inom Ettan att kostnadsläget i Estland kommer att stiga.
Den starka framåtanda som man inom Ettan upplever att man i Estland har överlag,
kan också föra med sig att den traditionella produktionsindustrin inte är intressant för
estländare i framtiden. Svårigheter att rekrytera personal till enkla industriarbeten
märks redan. Den estniska partnern har egentligen samma problem som Ettan,
nämligen att personalen börjar bli ganska ålderstigen. Inom Ettan är man förberedda
på att förutsättningarna för produktion i Estland kan förändras radikalt, vilket betyder
att samarbetet troligen avvecklas till förmån för andra alternativ längre österut.
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6.1.2

Analys av Oy Ettan Ab:s internationella samarbeten

Det främsta motivet till Ettans internationella verksamhet är att Finland som
marknadsområde är för litet. Hemmamarknadens storlek (eller begränsning) upplevs
som den främsta orsaken till varför man opererar internationellt.
Det är helt klart att Finland är en så liten marknad, så man måste ha export för att klara sig eller
så skall man skära ner produktionen. Exporten är jätteviktig för oss. Det har varit ett väldigt stort
bakslag att exporten till Ryssland har minskat så mycket och så snabbt. Det är mycket svårt att
kompensera det på annat håll. Finland är litet och man behöver komplettera det med export.
(VD, Oy Ettan Ab)

Utgående från t.ex. Ahokangas (1998) klassificering, kan Ettans främsta motiv till den
internationella verksamheten tolkas som ett reaktivt eller påtvingat motiv. Vilka
marknader man väljer är givetvis beroende på vilka möjligheter marknaderna erbjuder.
Under flera årtionden har Ettans verksamhetsmiljö präglats av en hård priskonkurrens
från låglöneländer. Verksamheten måste rationaliseras och kostnaderna skäras ned
p.g.a. en krympande marknad. Denna verksamhetsmiljö ger incitament till samarbete.
Från Ettans sida finns det en vilja att samarbeta mera med konkurrenter, men det är
svårt att hitta samarbetsvilliga partners.
Det är faktiskt hårdnackat dumt att inte samarbeta, men man kan inte tvinga människor att
samarbeta. Det är klart att man kan ha en specialprodukt eller en speciallösning, men man är ju
aldrig någonsin ensam på marknaden. I dagens globalisering så har man inte resurser. Då är
man verkligt illa ute. När man tittar i andra branscher, där man har väldiga krafter som jobbar,
är det ett enormt fusionerande, sammanslagande och uppköpande enbart för att stärka den egna
enheten. Just för att kunna specialisera sig, eller att ha en viss kärnkompetens. Inte kan vi ju
hålla på och stappla på här, i den här lilla branschen och på den här lilla orten. Men i något skede
får man hoppas att det kommer i tiden. (VD, Oy Ettan Ab)

Oy Ettan Ab:s syn på potentiella samarbetsmöjligheter mellan konkurrenter
När det gäller potentiella samarbetsmöjligheter, ser man inom Ettan främst inköp och
produktion som möjliga funktioner där nyttan av samarbete kunde vara stor. I en
verksamhetsmiljö där företagen är tvungna att pressa sina kostnader, kan man
identifiera en större nytta av ett samarbete i sådana funktioner där stordriftsfördelar är
möjliga att uppnå (Hennart, 1988). Bengtsson och Kock (2000a) hävdar att
konkurrenter närmast samarbetar kring input- och inte kring output-funktioner, vilket
torde vara relevant åtminstone i situationer där kostnadseffektivitet är motivet till
samarbete.
Om man tänker till exempel på tillverkningen av delar, så har vi häromkring två fabriker som gör
mera eller mindre samma delar som vi. Då kunde man göra råvaruinköp tillsammans. Eller att
dela på något vis. Vi koncentrerar oss på en viss typ av delar och de gör andra typer.
(försäljningschef, Oy Ettan Ab)
I den traditionella tillverkningen, där ser jag att man kunde samarbeta i råmaterialinköp. Man
kunde samarbeta i tillverkningen genom att komma överens om att våra maskiner är lämpade
för den här typen av produktion och dina för den här typen av produktion, men tillsammans kan
vi köpa av varandra. Det skulle vara alldeles möjligt. Man kunde gärna hålla varandra
informerade om marknaden. Det finns många olika typer av samarbete man kunde ha med sina
konkurrenter och kollegor, om det finns god vilja. Det är en svaghet att man inte gör det, det är
det faktiskt. När det gäller de internationella projekten, så där samarbetar man med
maskinkonkurrenter. Där har vi gjort att man samlar ihop material av kollegor och konkurrenter.
Det gäller råmaterial, maskiner och utrustning. (VD, Oy Ettan Ab)

Däremot ser man inom Ettan inga möjligheter att börja samarbeta i output-funktioner.
I ett samarbete mellan konkurrenter råder det en spänning mellan samarbete och
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konkurrens. I output-funktioner blir konkurrenssituationen påtaglig, vilket gör att man
inte vill samarbeta i dylika funktioner.
Jag tror inte det skulle fungera idag, helt enkelt tyvärr. Jag skulle gärna se att det skulle fungera,
men de andra är inte mogna för det. (VD, Oy Ettan Ab)
Folk är väldigt måna om sina egna produktionslösningar, sina egna produkter (VD, Oy Ettan
Ab).

Spänningen mellan samarbete och konkurrens gör att Ettan ser det som väldigt svårt
att samarbeta med de konkurrenter som finns i Finland. Speciellt samarbete i outputfunktioner verkar svårt. Så länge man konkurrerar på samma marknad undviker man
samarbete. Att samarbete och konkurrens inte åtskiljs kan vara en orsak till att viljan
till samarbete saknas.
Vi köper nog lite delar därifrån (den största konkurrenten i Finland, egen anmärkning) om det
blir en nödsituation. Men det är ganska lite. Men de har inte köpt delar av oss på några år. De
köper hellre delar från sådana som inte konkurrerar med färdiga redskap med dem. Samma sak
är det lite med oss, hellre köper vi delar från de som inte direkt är våra konkurrenter.
(försäljningschef, Oy Ettan Ab)

6.1.2.1

Analys av samarbetet i Ryssland

Samarbetets betydelse för verksamheten på den ryska marknaden
Att samarbeta internationellt kan åtminstone för den ena parten vara ett sätt att
komma in på svårhanterliga marknader (Bradley, 2002). När den ryska marknaden i
samband med ”perestrojkan” blev ett intressant alternativ för Ettan, blev man
uppmärksam på ett antal hinder som betydligt försvårade penetrationen av
marknaden. Dessa hinder finns fortfarande kvar, även om vissa hinder har blivit lägre i
samband med att marknadsekonomin har utvecklats i Ryssland.
För det första hade Ettan inte resurser att göra direkta egna investeringar på den ryska
marknaden. För det andra var den ryska byråkrati man stötte på när man ville
exportera till Ryssland komplicerad. För det tredje behövde man anpassa priserna till
den lokala betalningsförmågan. Och till slut behövde man en lokal aktör som kunde
sköta försäljningen under de specifika förhållanden som råder på den ryska
marknaden.
Som det byggdes upp för cirka 10 år sedan var helt enkelt att ryska marknaden öppnades på ett
helt annat sätt och allt annat. Och det fanns ett enormt behov av just den här typen av produkter.
Men däremot så var tullformaliteter och överhuvudtaget allt runt det här med att föra in och ta
ut varor, gränshandeln var enormt komplicerad och enormt korrumperad och krånglig på alla
sätt och vis. Och då föll det sig ganska naturligt att utveckla det goda samarbete som vi hade med
en fabrik ganska nära den finländska gränsen. (VD, Oy Ettan Ab)

Ettan såg sig tvungna att hitta en rysk samarbetspartner för att överhuvudtaget kunna
ta tillvara möjligheterna, m.a.o. komma in på den ryska marknaden med den typ av
produkt som just då var väldigt efterfrågad. Samtidigt kunde man tillverka till sådana
kostnader som var anpassade till den ryska marknaden, och ha en lokal
försäljningsapparat.
Annars skall du ha egen personal där, ryskspråkig personal, och det fungerar inte för vårt format.
Säkert för större företag. Man måste kunna språk, man måste kunna kulturen och mentaliteten. I
synnerhet då och också nu är det ett helt annat system. Då fungerade knappt exporten. Kunden
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kom från Murmansk och Sibirien och hämtade redskapen. Det är ett helt annat sätt att handla
och vandla. (VD, Oy Ettan Ab)

Problem i samarbetet
Samarbetet med den ryska partnern fungerade till en början bra, men de problem som
uppstod kunde Ettan inte direkt kontrollera. Ettans uppfattning var att
grundproblemet i samarbetet var kopplat till den ryska samarbetspartners
verkställande direktör och hans sätt att agera, eller ovilja att utveckla sig och företaget
utgående från de nya förhållandena som började råda på den ryska marknaden.
Problemet i samarbetet härstammade troligen från kulturella influenser på den
verkställande direktörens beteende och sätt att leda (jmf. Park & Ungson, 2001;
Zineldin, 2004).
I slutändan blev försäljningen lidande. Samarbetet var ett sekventiellt samarbete, där
den ryske partnern ansvarade för försäljningen. Ettan hade inga egna resurser, t.ex.
egen försäljningspersonal på plats, och kunde således inte göra så mycket för att
korrigera situationen.
Det fel som vi kanske gjorde var att vi inte riktigt var medvetna om hur korrumperat Ryssland
egentligen var, och speciellt huvudansvarspersonen där (VD, Oy Ettan Ab).
Så småningom kom det fram ganska mycket oegentligheter, som förstås irriterade oss och som
ledde till att vi började ha större kontroll på det hela… Den ryska partnern hade stoppat en massa
pengar i egen ficka och dessutom gjort sig skyldig till någon form av bokföringsbrott. Han blev
jätterädd för att han kunde bli fast. (VD, Oy Ettan Ab)
Försäljningssidan fungerade inte alls bra där… Det ledde så småningom till en förtroendesvacka.
När det har kommit en förtroendebrist i en relation, är den väldigt svår att reparera. Den leder
automatiskt till att man trappar ned verksamheten. (VD, Oy Ettan Ab)
Så när det kom sådana här små felsteg, så tyckte vi, trots att det skulle ha funnits goda
förutsättningar, att det inte gick att samarbeta med den här personen. Och så fanns det andra
personer lokalt som vi hade förtroende för som tröttnade på det och hoppade av. Det gjorde inte
saken bättre för oss. (VD, Oy Ettan Ab)
Den nya tiden i övrigt i Ryssland, gjorde att andra företag började gå ut och marknadsföra sig,
annonsera och allt det här. Då var den här personen en gammal KGB-kommunist som inte alls
tyckte att han behövde göra sådana grejor. Han tog in kunderna i sitt eget rum och tog hälften i
egen ficka och sedan skickade han ut dem med produkterna. (VD, Oy Ettan Ab)
Det är klart att det började gå sämre och sämre. Och då tog han ett struptag på den lilla enheten
som fungerade bra. Där kommer man fram till att i alla samarbetsföretag, det må nu sedan vara
lokalt eller på riksnivå eller internationellt är partnerna eller samarbetet mellan parterna väldigt
viktigt. Dels att man har den skriftliga sidan, alltså kontraktsidan till 100 procent klar. Och sedan
att personkemin fungerar. Att förtroendet finns där. (VD, Oy Ettan Ab)

Ettan är ett litet företag där ledningen av företaget är kopplad till ett begränsat antal
personer. Så var det också i Ryssland, även om orsakerna var andra. Konflikter kan
bero på kulturkrockar (de Burca et.al., 2004; Donaldson & O’Toole, 2002). Kulturen i
Ryssland gör att ledningen i ett företag är starkt kopplad till person. Ledningsstilen
uppfattades av Ettan som auktoritär. Konsekvensen är att samarbetet blev beroende av
en person, vilket i längden blev ohållbart när personkemin inte fungerade. I större
företag är beroendet av enskilda personer mindre, vilket gör att man t.ex. kan byta ut
vissa nyckelpersoner om samarbetet på det personliga planet inte fungerar.
Konsekvenserna är lindrigare.
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I Ryssland speciellt är det väldigt mycket kopplat till person… Speciellt i den gamla skolan. Nu
har vi nyare generationer av företag i Ryssland, som är något helt annat. (VD, Oy Ettan Ab)

Problemens konsekvens
Allt eftersom det började uppdagas flera problem, försvagades förtroendet för den
ryska samarbetspartnern, vilket i slutändan ledde till att samarbetet helt upphörde.
Betydelsen av att ha en rysk partner har för Ettan varit stor. Konsekvensen av att
samarbetet upphörde är att verksamheten på den ryska marknaden går på sparlåga.
Den ryska marknaden är fortfarande intressant, så Ettan ser sig tvungen att hitta en ny
samarbetspartner.
Vi avvaktar nu, ser på vilka möjligheter vi har att inleda något nytt, någon form av samarbete
med andra och mera pålitliga (VD, Oy Ettan Ab).

6.1.2.2

Analys av samarbetet i Estland

Samarbetets betydelse för den internationella verksamheten
Motivet till samarbetet i Estland är att få ned tillverkningskostnaderna, genom att
utföra arbetsskeden som inte kan utföras i Finland till rimliga kostnader. Det är
närmast lönerna i Estland som är betydligt lägre än i Finland.
Det estniska samarbetet inledde vi när det var den värsta ”lama-tiden”* här i Finland... Det var
helt enkelt så att man försökte få ned kostnaderna och samtidigt rädda arbetsplatserna här. Det
var en väldigt svår kris under ”laman”. (VD, Oy Ettan Ab)
* Det finska begreppet ”lama” refererar till en konjunktursvacka som i detta fall inföll i början av
1990-talet (egen anmärkning).

Samarbetets betydelse för den internationella verksamheten är att Ettan har en viss
möjlighet att kunna konkurrera med de stora konkurrenterna från Fjärran Östern.
Trots samarbetet kan man inte helt konkurrera med priserna, utan kvaliteten och
namnet är de främsta konkurrensfördelarna. Att man med hjälp av samarbetet har
lyckats sänka tillverkningskostnaderna tillräckligt gör det möjligt att verka på de
internationella marknaderna. Utan internationell verksamhet upphör företaget,
eftersom den finländska marknaden är för liten och heller inte sluten för utländsk
konkurrens.
Problem i samarbetet
De största problemen i det estniska samarbetet är kopplade till kvaliteten på de
produkter som tillverkas där, vilket har en konsekvens för produktionen hos Ettan i
Finland.
Det är alltid svårt när man vill ändra någonting eller göra någonting nytt, så då tar det sin tid
innan man kommer igång. Av någon orsak. Det är kanske det att de vi har samarbete med där är
ryssar. De har en gammal rysk mentalitet där. Det finns säkert en del språksvårigheter. Man kan
inte alltid vara riktigt säker på att de förstår, fast de säger att de förstår när man pratar finska.
Man kan inte vara riktigt säker att de förstått det riktigt rätt. Det tar alltid sin tid om man vill
göra någonting nytt eller ändra något gammalt system. Det tar sin tid. När de kommer i gång och
får rutinerna att fungera, så nog fungerar det då. (försäljningschef, Oy Ettan Ab)

Ett annat problem är kopplat till den estniska partnerns VD och hans sätt att agera,
eller som Ettan uppfattar det ovilja att förändra sig. Samarbetet i Estland är på samma
sätt som i Ryssland starkt kopplat till en person.
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När man tittar i backspegeln, så har det som varit det mest negativa med Estland, varit det att
företagaren kanske inte kunde hänga med på marknaden och de förändringar som skedde på
marknaden och i produktsortimentet, och inte ville ändra sin produkt... Det är nu det som har
varit sämst. Den där personen är inte så särskilt intresserad av någonting nytt. Börjandes från att
ta in nya personer till att göra nya produkter. (VD, Oy Ettan Ab)

Ursprungligen var det tänkt att samarbetet inte skulle skapa ett ensidigt beroende för
den estniska partnern. I samband med att marknadsekonomin har brett ut sig i
Estland, har den estniska partnern haft svårt att hänga med i utvecklingen. De andra
produkterna som den estniska partnern tidigare fokuserade på har avvecklats. Nu är
partnern i Estland fullständigt beroende av samarbetet.
Tyvärr, i dagens läge så tillverkar de bara åt oss. Avsikten var när vi började ingalunda sådan att
de skulle tillverka enbart åt oss. Utan de skulle komplettera verksamheten, som då hänförde sig
till samma bransch. De arbetade med mycket annat och det här var en kompletterande del. Men
småningom när branschen förändrades, så hängde inte företagaren med. Han kunde bara göra
en enda typ av produkt. När det inte fanns ett behov på marknaden, utan det förändrades så
kunde han inte göra så mycket annat. Flera och flera av hans verksamhetsbitar inom företaget
föll bort, så till slut så servade han bara oss, vilket betyder att det har blivit ekonomiskt
betungande för oss, för han anser att han är vår tillverkare i Estland och att vi skall serva honom
med alla möjliga andra kostnader. Det har lett till en hel del ordväxlingar. (VD, Oy Ettan Ab)

Problemens konsekvens
Kvalitetsproblemen som finns i produktionen i Estland och svårigheter att kunna
leverera i tid, belastar resurserna hos Ettan i Finland.
Det har belastat arbetssituationen här. Det har blivit väldigt mycket fel. Det skall kontrolleras
och det är inte det lättaste att planera alla gånger. Transporten fungerar helt bra. Mycket
fungerar bra genom att vi har hållit på så länge och har jätteduktig personal här, men ibland kan
man ifrågasätta hur lönsamt det sist och slutligen är. (VD, Oy Ettan Ab)
Det betyder att vi har ett akut problem om leveranserna inte kommer tillräckligt fort därifrån...
Det blir väldigt riskabelt och stressigt för produktionen här. Om vi har en beställning som skall
gå till Norge vecka 20, vill vi att det från Estland kommer hit vecka 18 eller senast vecka 19. För
att vi skall kunna kolla och packa och greja. Om det sedan kommer. Vi har inga garantier för att
det kommer. Så sitter man där. Så det leder till att ju mera stressig man är desto mera ovillig blir
man i produktionen att skicka till Estland. Då man vet att man gör det motsvarande
arbetsmomentet här. Och det betyder att vi måste jobba övertid. Det betyder att det blir dyrt.
(VD, Oy Ettan Ab)

Samarbetets nytta äts sakta upp av det faktum att det förorsakar kostnader för att
åtgärda de kvalitetsbrister som har förorsakats av den estniska partnern. Kostnader för
kontroll och kostnader för åtgärdande av kvalitetsbritser kommer till, något som kunde
undvikas om samarbetet fungerar fullständigt.
6.1.2.3

Gemensamma problemställningar för samarbetena i Ryssland och Estland

En sammanfattning och jämförelse av Ettans samarbeten i Ryssland och Estland finns
presenterade i tabell 14. Till sin karaktär är samarbetena relativt likartade.
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Tabell 14 Sammanfattning och jämförelse av Oy Ettan Ab:s internationella samarbeten

Ryssland

Estland

Typ av samarbete

Produktionssamarbete

Produktionssamarbete

Funktionsfördelning

Ja

Nej

Samarbetets primära
motiv

Lokal partner,
kostnadseffektivitet

Kostnadseffektivitet

Hinder i
internationella
verksamheten

Hinder i gränshandel
Î behov av lokal
representation

Priskonkurrens på
internationella
marknader

Målmarknad för
samarbetet

Ryssland

Alla exportmarknader

Typ av avtal

Joint venture

Muntligt avtal

Organisation

Egen organisation

Ingen egen
organisation

Antal partners

Två

Två

Huvudsakliga
problem i samarbetet

Förtroendebrist,
problem i
försäljningen, brist på
kontroll

Kvalitetsproblem,
partnerns ensidiga
beroende av
samarbetet, brist på
kontroll

För att ett samarbete mellan konkurrenter skall fungera, verkar det vara skäl att på
något sätt skilja mellan samarbete och konkurrens. Samarbetet i Ryssland fungerade
(trots andra problem) eftersom Ettan inte hade en roll som konkurrent i Ryssland.
Ettan hade ingen egen tillverkning och en marginell försäljning i Ryssland, samtidigt
som den ryska partnern heller inte var verksam på den finländska marknaden.
Parternas gemensamma joint venture tillverkade en viss typ av produkter, samtidigt
som den ryska partnern i sin egen verksamhet fokuserade på andra. I samarbetet
skiljde man på domänerna (jmf. Luo, 2004). Rollerna mellan de forna
samarbetsparterna kommer dock att förändras när Ettan igen aktiverar sig på den
ryska marknaden.
I Estland finns det heller inte någon direkt konkurrenssituation. Samarbetet berör inte
försäljning i Estland, vilket ursprungligen var den estniska partnerns domän. Den
estniska partnern var heller inte aktiv på Ettans domäner. Trots att det inte var
meningen har den estniska partnern dessutom helt avvecklat sin övriga verksamhet och
fungerar fullständigt som underleverantör till Ettan. Summa summarum kan man
konstatera att samarbetena både i Ryssland och i Estland upphävde
konkurrenssituationen mellan parterna. Utan samarbete skulle parterna dock vara
konkurrenter (eller åtminstone var de konkurrenter när samarbetena startade). De
skulle inte vara globala konkurrenter, men konkurrenter i Ryssland respektive Estland.
Samarbetet i Ryssland var och samarbetet i Estland är verktyg för att överkomma
interna och externa hinder i den internationella verksamheten. Interna
resursbegränsningar, kostnadsstrukturen och prisbilden inom branschen, samt den
ryska marknadens karaktäristika är de hinder som Ettan konfronterades med när
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samarbetena startade, och som de fortfarande konfronteras med. Motiven till
samarbetena är reaktiva, eller man samarbetar mer eller mindre på grund av tvång.
Samarbetet i Ryssland var ett sätt att kunna penetrera den ryska marknaden och
expandera på den. Samtidigt kunde man anpassa kostnaderna och priserna till den
marknaden. Samarbetet i Estland igen är ett verktyg för att överlag kunna pressa
kostnaderna och priserna på alla marknader. Priskonkurrensen är så hård på
världsmarknaden, att produktionssamarbete i låglöneländer är ett måste för Ettan.
Gemensamma problemställningar för Ettans samarbeten både i Ryssland och i Estland
är svårigheten att kontrollera aktiviteterna. Ettans samarbete i Ryssland var ett
sekventiellt samarbete, där parterna var asymmetriskt beroende av varandra. Ettan
stod för kunskap och maskiner i produktionen, medan den ryska partnern stod för
produktionen och försäljningen. Ett stort problem som uppstod var den bristande
försäljningen, som Ettan inte kunde påverka eftersom de inte administrerade den
funktionen. Det asymmetriska beroendet hade också stora konsekvenser för Ettans
internationella verksamhet på den ryska marknaden när samarbetet upphörde. Den
lokala partnern måste ersättas med en annan för att verksamheten skall fortsätta.
Samarbetet i Estland igen är ett integrerat samarbete där Ettan inte är beroende av den
estländska partnerns insats. Ettan kan själv sköta de arbetsmoment som den estniska
partnern utför, dock till högre kostnader. Det estniska samarbetet kan ersättas av ett
annat samarbete i något låglöneland, eftersom det estniska samarbetet inte berör
någon specifik marknad. Kontrollproblemet är inte direkt kopplat till en
funktionsfördelning, närmast är det t.ex. den fysiska distansen och den estniska
partnerns verksamhet som Ettan upplever att påkallar ett behov av kontroll. En lösning
på kontrollproblemet skulle vara att ha en egen nyckelperson stationerad hos
samarbetspartnern.
Det som man alltid kan göra, men jag vet inte om det är möjligt, är att ha en arbetsledare där
härifrån. En som är hela tiden på plats. (försäljningschef, Oy Ettan Ab angående samarbetet både
i Ryssland och i Estland)
Nog är det så att om de gör något fel, eller hela tiden håller på och tillverkar fel, så får vi fram det
först när partiet eller sändningen kommer hit... Om man skulle ha haft någon på plats, så kunde
man undvika mycket sådant. Till exempel. Det är kanske den bästa lösningen, åtminstone under
en viss tid. (försäljningschef, Oy Ettan Ab angående samarbetet i Estland)

För ett SMF-företag kan ett ökat behov av kontrollåtgärder innebära att det inte finns
resurser för det. För Ettan är det inte möjligt att ha en egen nyckelperson stationerad
hos sina samarbetspartners. Betydelsen av förtroende för partnern och partnerns
kompetens och sätt att agera accentueras. Speciellt när samarbetet är beroende av
enskilda personer.
Inte hade vi någon möjlighet att skicka någon person dit. Ingen skulle ha farit heller, och
kontrollera det. När misstroende kommer in blir det väldigt svårt att överblicka och det blir
väldigt dyrt att ersätta, när du skall kontrollera. (VD Oy Ettan Ab angående samarbetet i
Ryssland)
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6.2

Case Oy Tvåan Ab och Oy Trean Ab: finländska konkurrenter
samarbetar på en nischmarknad

Oy Tvåan Ab och Oy Trean Ab är två konkurrerande SMF-företag i Finland som
startade ett samarbete i mitten av 1990-talet. Det faktum att företagen i ett visst skede
har haft samma ägare, samt är verksamma inom samma bransch, gör att
beskrivningarna av samarbetsparternas historia, marknadsläge, verksamhetsmiljö
o.s.v. är likartade.
6.2.1

Oy Tvåan Ab

Bakgrund
Oy Tvåan Ab är ett SMF-företag inom maskin- och metallbranschen. Företaget
grundades i Finland på 1970-talet. Den ursprungliga affärsidén var att tillverka
komponenter, system, maskiner och mindre fordon för yrkesbruk inom en bransch som
hör till primärnäringarna. Företagarna började ganska snabbt rikta blickarna mot
exportmarknaderna. De första produkterna levererades till Danmark och Sverige redan
ett år efter grundandet. Utöver de ursprungliga produkterna, levererade man också
ganska snabbt efter grundandet en automatisk produktionslinje till ett industriföretag.
Denna leverans som då var en engångsföreteelse, utvecklades senare till ett andra
stödben för Tvåan.
Nästan tio år efter grundandet startade en process, som i slutändan ledde till att Tvåan
fusionerades med en konkurrent. I samband med fusionen blev Tvåan marknadsledare
i världen inom sin huvudbransch. Samtidigt fick man överta konkurrentens
internationella försäljnings- och distributionsnät. Tvåan hade en snabb tillväxt, men
kundernas vilja att göra investeringar är beroende av konjunkturläget. I början av
1990-talet när konjunkturläget var svagt i Finland, levde Tvåan nästan helt uteslutande
på den sovjetiska marknaden. Merparten av produktionen exporterades till dåvarande
Sovjetunionen. Beroendet av en enstaka bransch gjorde att man började söka efter ett
komplement. Satsningen på produktionsautomation gjorde att Tvåan har haft en
fortsatt positiv tillväxt. Utvecklingen av nya fordonsmodeller har också haft en positiv
inverkan på företagets utveckling. De nya modellerna har ett bredare användningsområde, och kan marknadsföras till kunder inom flera branscher.
Verksamhet
Tvåans verksamhet är uppdelad i tre affärsområden. Ett område är att erbjuda
systemlösningar inom produktionsautomation, d.v.s. allt från komponenter och
utrustning till hela produktionslinjer med robotar som centrala komponenter. Det
andra affärsområdet bygger vidare på den ursprungliga affärsidén om att tillverka och
sälja komponenter, system, maskiner och mindre fordon till branschen inom
primärnäringarna. Eftersom fordonen har fått ett allt bredare användningsområde, har
den verksamheten utvecklats till ett tredje affärsområde. Styrkeförhållandena mellan
divisionerna varierar från år till år, dels för att verksamheten inom industridivisionen
är projektbaserad, dels för att den övriga verksamheten är konjunkturkänslig. I grova
drag stod industridivisionen vid tidpunkten för undersökningen för 20 procent av
omsättningen, medan fordonen och det övriga stod för 80 procent. Inom sin
huvudbransch är Tvåan marknadsledare i världen, medan marknadsandelarna inom
den övriga verksamheten är marginella.
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Företaget har en personalstyrka som gör att det kan klassificeras som ett medelstort
företag. Vid tidpunkten för undersökningen rörde sig antalet anställda kring 50. Oy
Tvåan Ab är egentligen inte ett bolag utan en koncern. Dotterbolag i utlandet
sysselsätter tillsammans mera personal än verksamheten i Finland. Ett av
dotterbolagen fungerar som underleverantör till moderbolaget. Sammanlagt var antalet
anställda i koncernen ungefär 180 personer.
När undersökningen gjordes exporterades omkring 30 procent av Tvåans totala
produktion. De viktigaste exportmarknaderna ligger i Skandinavien, Europa, Baltikum
och USA. Exportandelarna har varierat under årens lopp. Åren när Tvåan var beroende
av exporten till Sovjetunionen uppgick exportandelarna till 90 procent. Man räknar
med att svängningarna kommer att minska eftersom man har satsat på nya produkter
som är mindre känsliga för variationer.
Konkurrensfördelar
Tvåans starkaste sida är att företaget har en lång historia inom sin huvudbransch.
Företaget har ett namn och har varumärken som kunderna känner till. Tvåan har
genom åren haft konkurrenter som har kommit och försvunnit, men ingen har funnits i
branschen lika länge. Man har en stark branschkännedom. Dels som tillverkare, dels
har man via dotterbolag och personligen praktisk erfarenhet av kundernas produktion.
Inom Tvåan upplever man att man vet allting man behöver veta inom branschen. Ett
litet kundunderlag kopplat med en lång historia gör även att man känner de flesta
kunder personligen. En annan stark sida som man upplever att man har är
produktutvecklingen. Under årens lopp har Tvåan introducerat många innovativa
produkter som har förenklat kundernas arbete.
I den internationella verksamheten upplever man inom Tvåan att priskonkurrensen är
hård, men ändå inte avgörande. En kritisk resurs i den internationella verksamheten är
produktutvecklingen. Inom branschen förkortas produkternas livscykler allt mera. En
annan kritisk resurs är att vara representerad av de rätta återförsäljarna, som har de
kundkontakter som behövs. Givetvis måste produkterna motsvara efterfrågan, men
återförsäljarna måste även klara av att få dem sålda. Antalet potentiella återförsäljare
inom branschen är inte stort, speciellt om man beaktar att många återförsäljare är
kontrakterade av konkurrenter till Tvåan. Problem på t.ex. en marknad där Tvåans
återförsäljare gick över till en konkurrent har lett till att Tvåan istället grundade ett eget
dotterbolag på den marknaden.
Tvåans huvudkonkurrenter utomlands kommer från Danmark. I viss mån upplever
man från Tvåans sida att de har fått ett litet övertag inom en viss nisch. De danska
konkurrenterna har för att erövra marknadsandelar av Tvåan haft en aggressiv strategi,
speciellt på deras egen hemmamarknad. Luckor i patentskyddet har gjort att
konkurrenterna har kunnat utveckla vidare en del av de produkter som Tvåan har
introducerat.
Framtiden
Tvåans målsättning är att bevara sin position som marknadsledare inom sin
huvudbransch. Målsättningen är att växa på ett lönsamt sätt. Tillväxten kommer
närmast att ske inom industriaffärsområdet och det affärsområde som fordonen står
för.
Inom huvudbranschen finns det inga planer på några större förändringar, varken när
det gäller produktionen eller samarbetet med Trean. Man strävar efter att komma fram
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med nya produktidéer, som inom samarbetet kan utvecklas till nya produkter. En
kontinuerlig produktutveckling behövs för att skapa nyförsäljning, och därigenom
kunna behålla volymen inom huvudbranschen.
6.2.2

Oy Trean Ab

Bakgrund
Oy Trean Ab är ett tillverkande SMF-företag som grundades i Finland på 1980-talet.
Företaget är verksamt inom maskin- och metallbranschen. Utgående från antalet
anställda kan företaget definieras som ett småföretag. Trean tillverkar maskiner för en
bransch som hör till primärnäringarna. Maskinerna har under hela företagets historia
varit deras huvudprodukter. I ett skede utvecklade man även ett aggregat för
arbetsfordon inom skogsbranschen, men kunden eller företaget man samarbetade med
blev sålt till ett annat företag. Samarbetet tog slut samma dag, så tillverkningen av
aggregaten blev en marginell verksamhet för Trean. Den avslutades efter några år.
Treans utveckling har alltid starkt följt med konjunkturerna inom kundernas bransch. I
slutet av 1980-talet såldes under ett år 700 st. av en maskintyp. Följande år tillverkades
600 maskiner som fanns kvar i lager ännu sju år senare. Under den djupa
konjunktursvackan såldes det under de två svåraste åren bara 10 maskiner av den
typen. Under några år fanns det ingen marknad för maskinerna, eftersom kunderna
inte gjorde några investeringar.
Trean har haft internationell verksamhet redan från starten av företaget. Trean
grundades av två företag inom samma bransch. Distributions- och försäljningskanaler
till Sverige, Norge, Danmark, Sovjetunionen och övriga världen fanns färdigt hos de
företag som grundade Trean. Inom Trean startade man med att utveckla maskinerna,
och speciellt att få maskinerna automatiserade. Företaget uppnådde en ganska stor
försäljning och tillväxt innan lågkonjunkturen slog till några år efter grundandet.
Före lågkonjunkturen och samarbetet med Tvåan var exportandelen t.o.m. större än
den var vid undersökningstidpunkten. Danmark och Sovjetunionen var ganska stora
marknader, och under goda år utgjorde exportandelen över hälften av verksamheten.
På den danska marknaden uppstod problem, eftersom Treans återförsäljare där
började tillverka samma maskiner som Trean. När återförsäljaren blev konkurrent,
upphörde Treans export till Danmark och har efter det egentligen aldrig kommit igång
på nytt.
Verksamhet
Vid tidpunkten för undersökningen var antalet anställda ungefär 15, vilket har varit den
personalstyrka som företaget har haft sedan starten. Under vissa år kan man dessutom
ha upp till ett tiotal extra säsonganställda under hösten när merparten av tillverkningen
sker. Försäljningen är likaså säsongbetonad. Av den totala försäljningen sker största
delen på hösten.
För att utjämna säsongvariationerna har man inom Trean strävat efter att komplettera
tillverkningen med nya produkter. Man åtar sig underleverantörsarbete under andra
tider än hösten, samtidigt som man tillverkar vissa specialmaskiner och
produktionslinjer för helt andra branscher än sin huvudbransch. När undersökningen
gjordes stod huvudprodukterna för 90 procent av omsättningen. Inom Trean har man
hittills inte varit aktiva när det gäller marknadsföringen och försäljningen av de

115

kompletterande produkterna. Marknaden för de kompletterande produkterna är
Finland. Någon enskild leverans har gått på export. Marknaderna är egentligen större
globalt sett, men de kräver andra försäljnings- och marknadsföringskanaler än de som
nu utnyttjas inom företaget.
Exportandelarna på huvudprodukterna låg på ungefär 30 procent när intervjuerna
gjordes. Norge är den största exportmarknaden. Övriga mindre marknader är Sverige,
USA, Holland, Danmark, Ryssland och de baltiska länderna. Treans omsättning och
resultat varierar från år till år. Goda år varvas med sämre år. Kundernas
investeringsvilja styr resultatutvecklingen.
Trean tillverkar i mycket liten skala de delar och komponenter som används i deras
maskiner. De har en liten egen maskinpark. Inom Trean ser man det inte som
ekonomiskt lönsamt att investera i en maskinpark som inte kan utnyttjas effektivt hela
tiden. Delarna och komponenterna tillverkas av flera olika underleverantörer, vilka har
de specialmaskiner som behövs för tillverkningen. Trean monterar i stort sett endast
sina produkter.
Treans kundunderlag är litet. Finland och Norge är de marknader där det egentligen
finns något kundunderlag för deras maskiner. Beroende på utvecklingen kan även
andra internationella marknader vara aktuella. Branschen är specifik, och det smala
kundunderlaget gör att Trean inte har några större konkurrenter som är intresserade av
samma verksamhet. När undersökningen gjordes rörde sig marknadsandelarna
nationellt och internationellt kring 90 procent.
Konkurrensfördelar
En stark konkurrensfördel är Treans produktutveckling. Man är ett litet flexibelt
företag som har god kontakt med kunderna. Idéer till nya maskiner kommer många
gånger från kunderna. Kunderna vill allt mera automatisera olika arbetsmoment. En
automatisering gör arbetet mindre fysiskt tungt, enklare, snabbare och mera
kostnadseffektivt. Inom Trean har man under årens lopp lyckats med att ta fram
maskiner som har kunnat underlätta de arbetsmoment som kunderna har önskat.
Produktutvecklingen har bidragit till att man har varit pionjärer på marknaden. Trean
har klarat sig på en liten marknad. Några större konkurrenter finns inte kvar.
Konkurrens är ett teoretiskt begrepp som har liten betydelse för Trean. Den starkaste
konkurrensfaktorn är vad kunderna väljer att investera i eller låta bli.
Avsaknaden av konkurrens har också en avigsida. Trean måste utveckla alla maskiner
på egen hand, utan möjlighet att jämföra med eller få idéer av andra. När en ny maskin
har utvecklats, räknar man med att det finns en marknad på 600 – 700 maskiner totalt
i världen. Utvecklingskostnaderna skall täckas med det antalet. Eftersom maskinerna
har en lång livslängd, kan man inte räkna med att kunderna kommer att ersätta sina
gamla maskiner med nya efter några år. De maskiner som tillverkades när företaget
startade är fortfarande i drift. Kunderna har uppdaterat maskinerna med ny automatik,
men grundstommen är kvar. Inom Trean är man därför tvungna att ständigt utveckla
nya maskiner, som löser problem som det tidigare inte har funnits en lösning på.
Inom Trean upplever man konjunkturkänsligheten som sin svagaste sida.
Försäljningen av Treans huvudprodukter är fullständigt beroende av konjunkturerna i
kundernas bransch. Konjunkturerna kan variera mycket från år till år. Konjunktursvängningarna har följt med företaget under hela dess historia. Treans ekonomi är ändå

116

så pass stark att man räknar med att man kan klara av kortare djupa konjunktursvackor utan att det hotar företagets existens.
Framtiden
Inom Trean uppskattar man att personalstyrkan skall hålla sig på ungefär samma nivå
som tidigare. Prisnivån inom den bransch Treans kunder verkar i är osäker. Ifall
prisnivån, med hanterbara konjunktursvängningar, håller sig ungefär på den nivå den
tidigare har hållit sig på, räknar man inom Trean med att verksamheten kommer att
fortsätta som förut.
Man ser fortfarande möjligheter att utveckla nya maskiner inom sin huvudbransch.
Året när undersökningen gjordes introducerade man två nya maskintyper, som i
starten hade relativt god efterfrågan. Säsongbundenheten gör ändå att man söker efter
idéer till kompletterande produkter. Den svaga sidan är marknadsföringen. De
kompletterande produkter som hittills har tillverkats har inte marknadsförts aktivt,
utan de har sakta blivit inarbetade på marknaden.
6.2.3

Samarbete mellan Oy Tvåan Ab och Oy Trean Ab

I mitten av 1990-talet inledde Tvåan och Trean ett samarbete inom ramen för ett
projekt administrerat av dåvarande Handels- och industriministeriet. Olika
företagsarrangemang gjorde att Tvåan och Trean tidigare delvis hade haft samma
ägare, och därigenom hade man samarbetat sporadiskt tidigare. I mitten av 1990-talet
ledde nya arrangemang till att Tvåan och Trean blev konkurrenter. Tvåan och Trean
tillverkade delvis samma produkter. Tvåan var också återförsäljare av utländska
tillverkares produkter, som direkt konkurrerade med Treans produkter.
I början var även en tredje partner med i samarbetet. Alla tre företagen var verksamma
inom samma bransch, och man tillverkade dels konkurrerande, dels kompletterande
produkter som såldes till samma kunder. Eftersom marknaden var begränsad och
konkurrensen mellan parterna var destruktiv, startade man samarbetet genom att dela
upp produktionen så att parterna skulle fokusera på olika produkter, som tillsammans
bildade en helhetslösning för kunden.
All försäljning skulle skötas av Tvåan. Trots att man samarbetade, ville den tredje
parten ändå inte helt ge upp sin egen försäljning till kunderna, vilket gjorde att man
genom att förbigå samarbetet konkurrerade om samma kunder. Den tredje parten
hoppade av samarbetet efter några år, eftersom man själva ville sköta om och
kontrollera försäljningen. Den tredje parten är fortfarande verksam inom branschen,
och har fortsatt att tillverka de produkter som man fokuserade på inom samarbetet.
Tvåan som var den främsta konkurrenten innan samarbetet startade, har inte i större
utsträckning återgått till att börja konkurrera med samma produkter på nytt.
Samarbetet mellan Tvåan och Trean kan kallas för ett produktions- och
försäljningssamarbete. Samarbetet har en funktionsfördelning, d.v.s. kan
karaktäriseras som ett sekventiellt samarbete. Trean utvecklar och tillverkar de
produkter som samarbetet berör. Tvåan sköter om marknadsföringen och
försäljningen, speciellt på exportmarknaderna. Idéer till nya produkter som man inom
Tvåan kommer på, överförs till Trean för vidareutveckling. Samarbetsparterna har ett
skriftligt avtal i samarbetet. Någon egen organisation har samarbetet inte, utan det är
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inkorporerat i den normala verksamheten. Samarbetsparterna står för sina egna
kostnader i samarbetet. Samarbetet finns beskrivet i figuren nedan.
Produktutveckling
Tillverkning

Oy Trean Ab

Finland
Samarbete

Norge
Oy Tvåan Ab

Marknadsföring

Övriga
marknader

Försäljning
Figur 28 Beskrivning av samarbetet mellan Oy Tvåan Ab och Oy Trean Ab

Ifall samarbetet av någon anledning skulle avslutas, skulle den direkta konkurrenssituationen med stor sannolikhet uppstå på nytt. Inom samarbetet har man gjort en
uppdelning av vilka produkter man fokuserar sin tillverkning på. Eftersom Tvåan och
Trean tillverkar olika produkter för samma bransch, skapar samarbetet ett
helhetssortiment. Samarbetet gör att parterna tillsammans har ett heltäckande
produktsortiment inom branschen. Man upplever att de få konkurrenter som finns
måste ha liknande typer av samarbeten för att kunna ha ett liknande produktsortiment.
Verksamhetsmiljön för samarbetet
Globalt sett är den bransch som Tvåan och Trean huvudsakligen verkar inom liten.
Båda företagen verkar egentligen på samtliga marknader där det finns kunder.
Branschen är uppdelad i två nischer eller kundgrupper som delvis överlappar varandra
(betecknas nisch A och nisch B i figur 29). Slutprodukterna som produceras inom båda
nischerna är olika, men har samma användningsområde. Det finns inom branschen
kunder som producerar båda typerna av produkter, vilket förklarar överlappningen.
Tvåan fokuserar på båda nischerna, medan Trean fokuserar enbart på nisch B. Tvåans
produkter är av sådan natur att de kan användas inom båda nischerna, medan Treans
produkter är mera specialanpassade. Samarbetet mellan Tvåan och Trean berör främst
nisch B. Fastän nischerna hör till samma bransch, varierar konkurrensen och
marknaderna inom nischerna.
Inom nisch A hade Tvåan när fallstudierna gjordes en marknadsandel på ungefär 30
procent globalt sett. De starkaste konkurrenterna kommer från Danmark.
Marknaderna finns huvudsakligen i Skandinavien och Europa. Mindre marknader
finns t.ex. i Nordamerika, Kina, Ryssland och Polen. Konkurrensen är hårdare inom
nisch A än B. Inom nisch B hade Tvåan och Trean en marknadsandel på 70 till 80
procent. Huvudmarknaderna ligger i Finland och Norge. Inom den nischen kommer
konkurrenterna främst från Finland. Deras påverkan på konkurrenssituationen är
marginell. Tvåan och Trean stöter inom nisch B på ett problem som är typiskt för
monopolföretag eller företag som har en mycket stark ställning på marknaden. Att
erövra marknadsandelar av konkurrenterna innebär för Tvåan och Trean en mycket
marginell tillväxt. En tillväxt inom nisch B måste istället skapas genom att få
marknaderna att växa, vilket närmast innebär att få kunderna att köpa mera.
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Hela branschen
Nisch A
Oy Tvåan Ab
Fokus

Oy Trean Ab

Nisch B
Fokus
Samarbetet
berör nisch B

Figur 29 Beskrivning av nischerna som Oy Tvåan Ab och Oy Trean Ab verkar inom

Vad gäller konjunkturkänsligheten finns det en viss skillnad mellan nisch A och B.
Priserna på de produkter som kunderna producerar inom nisch A fluktuerar mindre än
priserna på de produkter som kunderna producerar inom nisch B. Mindre
konjunktursvängningar inträffar heller inte fullt samtidigt inom de båda nischerna.
Djupare lågkonjunkturer drabbar däremot branschen som helhet.
Inom hela branschen har antalet kunder minskat kontinuerligt varje år. Den totala
volymen har inte minskat i samma utsträckning, utan de kvarvarande kundernas
produktion har ökat. Detta har medfört att kunderna har en större benägenhet att
mekanisera och automatisera sin produktion. Eftersom de mindre kunderna har fallit
bort, har marknaden för t.ex. begagnade maskiner minskat.
Priserna på metaller har en viss påverkan på verksamheten. Priset på stål hade vid
tidpunkten för undersökningen stigit med ca 30 procent sedan prishöjningen startade.
Eftersom det inte råder någon lågpriskonkurrens inom den huvudbransch Tvåan och
Trean verkar i, har prisförhöjningen inte så stor betydelse. Däremot märks det när man
begär offerter från metalleverantörer. Offerternas giltighetstid är kort.
Marknadsföringen i samarbetet
Samarbetsavtalet mellan Tvåan och Trean innebär att Tvåan marknadsför och säljer
Treans produkter som en del av ett heltäckande sortiment. Trean kan sälja till kunder
som direkt kontaktar företaget. Enligt samarbetsavtalet betalar Trean en provision till
Tvåan på den försäljningen. Exportförsäljningen sköts helt av Tvåan, medan
försäljningen till den finländska marknaden går lika mycket via båda samarbetsparterna.
Återförsäljare sköter om den konkreta försäljningen i olika länder. Servicen sköts även
via dem. Merparten av marknadsföringen hemma och ute i världen sker via mässor och
olika kundtillställningar. Vid de här mässorna och kundtillställningarna är förutom
återförsäljarna oftast även representanter från Tvåan närvarande. Tvåan strävar även
efter att vara i direktkontakt med kunderna. Kundkretsen är liten, och egentligen
känner man kunderna personligen. Trots att Trean i samarbetet inte direkt sköter om
försäljningen har de ändå en bra direktkontakt med marknaden och kunderna, speciellt
i Finland.
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Framtida marknader för samarbetet
Möjliga framtida marknader är Kina, Ryssland och Polen. På dessa marknader har
kunderna börjat köpa begagnade maskiner. Några lokala konkurrenter finns det inte på
dessa marknader, men man uppfattar inom Tvåan och Trean att dylika kan uppstå bara
det finns en marknad. Man har dock ett ganska stort försprång gentemot potentiella
konkurrenter.
På sikt är det ändå osäkert. Kina, Ryssland och Polen är lågkostnadsländer som kan dra
ned priserna inom den bransch Tvåans och Treans kunder verkar inom. Lägre priser
leder till att investeringsviljan minskar bland kunderna på de traditionella
marknaderna. Å andra sidan är nivån på produktionskvaliteten i dessa nya länder ännu
ett osäkert kort. Ett annat osäkert kort är vilken nisch Tvåans och Treans kunder
kommer att fokusera på, vilket har en betydelse för samarbetet, eftersom samarbetet
berör enbart en av nischerna.
6.2.4

Analys av samarbetet mellan Oy Tvåan Ab och Oy Trean Ab

Både Tvåans och Treans motiv till deras internationella verksamhet är att den
finländska marknaden är för liten, vilket kan karaktäriseras som ett reaktivt motiv (jmf.
Ahokangas, 1998).
Det är ett av sätten att hålla storleken på en tillräckligt hög nivå. Det är ju det att Finland är en
liten marknad, och det är ju ute i världen där det händer. (koncernchef, Oy Tvåan Ab)
Först och främst så är den finländska marknaden, skall vi säga en begränsad marknad. Om vi ser
på huvudbranschen så är det vissa länder som är väldigt stora. (VD, Oy Tvåan Ab)
Problemet för oss är att den finländska marknaden är för liten. Fast vi har nästan 100 procent av
marknaden är den alltför liten. (VD, Oy Trean Ab)

Tvåan och Trean är båda aktiva i alla länder och världsdelar där det finns en marknad,
eftersom även världsmarknaden är begränsad. Förutom de befintliga marknaderna är
de nya marknaderna Kina, Polen, Ryssland och de baltiska staterna intressanta för
Tvåan och Trean. Ryssland är egentligen inte en ny marknad, utan en marknad som
tidigare varit stor, men som på nytt är på frammarsch.
Tvåans och Treans internationella expansion är inte enbart påtvingad p.g.a. att den
finländska marknaden är begränsad, utan ursprungligen underlättades den även av det
faktum att båda företagen kan karaktäriseras som internationella redan från starten.
Det är så att exporten, ja bolaget kan sägas vara fött med export. Jag var exportchef på ett visst
område för en annan firma i åtta år innan jag började med eget. Exportkunskapen och
kontakterna runt om i världen fanns sedan gammalt, delvis inte inom samma bransch. Det var i
alla fall enkelt när en stor marknad finns i Norden. Sedan hade det företag som vi fusionerades
med exporterat till hela världen. De var starka på ryska marknaden och hade startat ett
dotterbolag i Amerika. Allt det här kom i princip över till oss. Det var en naturlig sak att exporten
fortsatte. (koncernchef, Oy Tvåan Ab)
Bolaget startades av två företag som var ganska starka inom branschen. Det fanns ett bolag som
hette Företag X som tillverkade vissa till branschen hörande produkter, och så var det Företag Y
som var stor på andra produkter. De här bildade ett bolag som de kallade för Tvåan, som delvis
började tillverka deras produkter som slogs ihop. Därifrån startade det, och då fanns redan
kanalerna. Företag Y var starka på den tiden, och hade kanalerna i Sverige, Norge, Danmark,
Ryssland och överallt i världen färdigt. (VD, Oy Trean Ab)
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6.2.4.1

Samarbetsparternas syn på potentiella samarbetsmöjligheter mellan
konkurrenter

Oy Tvåans Ab:s syn
Vid diskussionen kring samarbete mellan konkurrerande företag, poängterade man
inom Tvåan att spänningen mellan samarbete och konkurrens inte får bli för stor (jmf.
Perlmutter & Heenan, 1986). Lösningen är att specialisera sig på lite olika typer av
produkter, olika nischer o.s.v. (jmf. Bleeke & Ernst, 1995). När det gäller samarbete
kring inköp förefaller nyttan lite tvetydig. Nyttan i sig kunde vara stor men
koordinationen av inköpen blir problematisk, p.g.a. de geografiska avstånden mellan
potentiella samarbetspartners.
Nog finns det där man skulle ha nytta av att samarbeta. Man går tillsammans med sådana som
inte är arga konkurrenter för där tror jag inte det är möjligt. Men sådana som har motsvarande...
Och där ser jag nog att man skulle ha nytta, genom att samordna inköp till exempel. Att få ett
billigare inköpspris och större volymer. Men om det direkt konkurrerar, att den ena produkten
konkurrerar med den andra, så då ser jag att det är för mycket information inblandat... (VD, Oy
Tvåan Ab)
Inköpssamarbete tror jag inte det finns några möjligheter till. Det är mycket svårt. (koncernchef,
Oy Tvåan Ab)

När det gäller samarbete kring en sådan funktion såsom försäljning är åsikterna
desamma. Samarbete är möjligt, ifall parterna inte säljer samma produkter till samma
kunder. När det gäller samarbete kring produktutveckling däremot är man negativt
inställda till den typen av samarbete, p.g.a. risken för kunskapsöverföring och
opportunism (jmf. Tidström & Virtanen, 2002).
När det gäller försäljningskanalerna kan man inte konkurrera om samma kunder. Det betyder att
man inte skall ha samma ”range”. Utan man skall ha, inte inom samma grupp, men motsvarande
produkter. (VD, Oy Tvåan Ab)
I produktutvecklingen försöker nog alla hålla sina idéer och försöker utveckla sina produkter så
att de kan sälja till andra. Där är det nog så att vi har varit lite dåliga att skydda våra idéer under
årens lopp. Vi ser att det mesta går igen i de maskiner som konkurrenterna har vidareutvecklat
och gjort mera automatiska. (koncernchef, Oy Tvåan Ab)

En möjlighet att samarbeta med konkurrenter är den typ av samarbete som Tvåan
också har erfarenheter av, nämligen att fungera som varandras agenter eller
representanter på respektive marknader. Även i den situationen krävs det att man går
tillväga på så sätt att spänningen mellan samarbete och konkurrens kan mildras. Att på
samma marknad dels sälja direkt till kunderna och dels via samarbetspartnern, betyder
att konkurrensen blir för stark.
Under årens lopp, så har vi varit stora på att importera de produkter som de utländska
konkurrenterna har utvecklat vidare och som de har haft produktion på. Vi har importerat till
Finland. I tiderna startade vi försäljningen på Ryssland av alla de här produkterna. Det gjorde att
vi sålde mycket de åren av våra konkurrenters eller kollegors produkter i Ryssland. Det blev en så
stor marknad att de med exportstöd kom med in i bilden och började sälja direkt. Då blev vi
mera konkurrenter än kollegor. De tyckte att de skulle ta hela kakan själva. Men fortsättningsvis
samarbetar vi egentligen med allihop. Vi köper av dem. Om en kund tycker att han behöver en
konkurrents grej, så importerar vi den. På det sättet är det en mycket liten grupp företag som
finns inom branschen. (koncernchef, Oy Tvåan Ab)

Inom Tvåan identifierar man opportunism och risken för brutna löften som den största
risken överlag med att samarbeta med en konkurrent (jmf. Bucklin & Sengupta, 1993;
Kaufmann, 1995; Park & Russo, 1996). Inom den finländska affärskulturen är
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personliga relationer starkt förknippade med förtroende mellan parterna. Personliga
relationer är ett skydd mot opportunism (Kale et al., 2000). Den personliga relationen
fungerar även som ett substitut för en juridisk reglering av relationen.
Det är ju så att största risken är om du inte kan lita på folk. Alltså om det börjar gå bra så
försöker de dra emellan. Att man måste skydda sig på alla sätt och vis, så de inte har den
möjligheten. Tyvärr har vi en betydligt snällare affärspolitik i Finland och kanske delvis i Sverige
än på andra ställen. Är det någonting som inte passar så är det juristerna som börjar snacka.
(koncernchef, Oy Tvåan Ab)

Oy Trean Ab:s syn
Hur man inom Trean ser på möjligheter till samarbete mellan konkurrerande företag är
influerat av deras egna erfarenheter. Förutom den typ av samarbete som de nu idkar
med Tvåan, ser man inom Trean även en möjlighet i underleverantörssamarbeten. Ifall
parterna är konkurrenter kan man samarbeta kring input-funktioner, d.v.s.
komponenter och konkurrera kring output-funktioner eller själva slutprodukten (jmf.
Bengtsson och Kock, 2000a).
Vi har inte någon maskinpark själv utan vi köper komponenterna... Vi gör inte så mycket
deltillverkning själv. Vissa saker gör vi, men mycket köper vi av dem som har specialmaskiner.
Det ser jag som dagens lösning att man skall samarbeta på den fronten, att de som skaffar en dyr
maskin och som effektivt kan tillverka det de är bra på, skall göra det. (VD, Oy Trean Ab)

Motiven till att samarbeta med underleverantörer står att finna i parternas begränsade
resurser. Ett underleverantörssamarbete kan t.ex. innebära att man kan undvika dyra
investeringar i specialmaskiner.
För småföretag blir det inte en lönsam investering om man köper en dyr maskinpark som man
bara använder några timmar i året... Då är det bättre att ha en mindre maskinpark och mindre
verksamhet och köpa tjänsterna istället. (VD, Oy Trean Ab)

Ett underleverantörssamarbete kan kategoriseras som ett sekventiellt samarbete.
Risken i ett sekventiellt samarbete är det beroende som uppstår mellan
samarbetsparterna, när de fokuserar på olika funktioner i samarbetet (jmf. Tidström &
Virtanen, 2002). Risken upplevs som speciellt stor om beroendet är asymmetriskt
mellan parterna, vilket man inom Trean poängterar vid underleverantörssamarbete.
Jag ser inga större risker i att vara den som köper tjänsterna. Jag ser större risker för dem som
utför tjänsterna, för de är väldigt beroende av kunderna. (VD, Oy Trean Ab)

Gemensamma inköp är en annan möjlighet för samarbete kring input-funktioner. Inom
Trean upplever man att ett inköpssamarbete kunde medföra vissa kostnadsinbesparingar, men problemet är att identifiera vilka företag man kunde samarbeta
med och vad man gemensamt kunde köpa in. Ett geografiskt avstånd mellan potentiella
samarbetspartners t.ex. gör att nyttan av samordningen av inköp minskar.
Nog tror jag att det skulle finnas lite att hämta i inköpssamarbete i prishänseende. Men det kan
vara ganska tungt och svårt för ofta så har man vissa krav och undersöker vad som passar mig
just då. Att det skall gå via en tredje person tror jag skulle bli ganska tungrott. Den direkta
kontakten med leverantörerna faller delvis bort på det sättet. Man lär sig nog av leverantörerna.
De pratar nog om vad de har som är bra. Men prismässigt kunde man ha en del att tjäna. Nog är
det volymen som gör att priserna kommer ner. (VD, Oy Trean Ab)
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Samarbete på nya marknader
En annan potentiell samarbetsmöjlighet identifierar både Tvåan och Trean på de nya
marknaderna i Kina, Polen och Ryssland. Närmast är det fråga om att hitta
återförsäljare. Man upplever att behovet av att ha en lokal partner kan bli relevant.
Behovet av att utnyttja lokala resurser, lokal kunskap, lokal infrastruktur och parternas
tillgång till lokala nätverk ökar orsakerna till samarbete med en lokal partner (Lorange
& Roos, 1992). En lokal partner kan skapa legitimitet som behövs för att undvika
stämpeln som utländsk.
Antagligen blir det att söka ryska och kinesiska samarbetspartners. Man måste följa med
marknaderna och se om det blir någon volym. Då gäller det att hitta någon samarbetspartner,
eller återförsäljare, eller på annat sätt kunna vara med på de marknaderna. (VD, Oy Trean Ab)
Antagligen måste man ha en stark lokal representation på de marknaderna (koncernchef, Oy
Tvåan Ab).

6.2.4.2

Pågående samarbete mellan Oy Tvåan Ab och Oy Trean Ab

Några större hinder i den internationella verksamheten identifierar man inte, varken
inom Tvåan eller inom Trean. Vad gäller de externa hindren så är det främst frågan om
svårigheter att hitta rätt mellanhänder, affärskulturen i vissa länder och i viss mån
konkurrensen som identifierades som mindre hinder i den internationella
verksamheten (jmf. Bauerschmidt et al., 1985; Sharkey et al., 1989; Suarez-Ortega,
2003).
Nja, inte identifierar jag hinder direkt i den internationella verksamheten. Det är bara vad olika
marknader har för stil, och på vilket sätt. Om du har de rätta representanterna eller får ut dina
produkter tillräckligt bra. Det är nog att välja de samarbetspartners från området som man ser
att får något uträttat. Men då skall de vara pålitliga så att man får pengar för de produkter man
skickar ut. (koncernchef, Oy Tvåan Ab)
Nja, endast de konkurrenter som finns (VD, Oy Tvåan Ab).
Jag tycker inte att vi har stött på några större hinder när det gäller de nordiska länderna, annat
än att konkurrensen är hård i Danmark i nisch A. Men annars så är den ganska enkel exporten
till Norge och Sverige. Då är det svårare att handla med Ryssland, Polen och de baltiska staterna.
Man skall se att man får pengarna innan man levererar någonting. (VD, Oy Trean Ab)

Samarbetets betydelse för den internationella verksamheten
En begränsad världsmarknad är ett hinder för tillväxt i den internationella
verksamheten. Trots att konkurrensen inom nischerna är relativt liten och
marknadsandelarna är stora, är problemet att volymen på marknaderna inte räcker till
för en tillväxt. Världsmarknaden är snarare inne i en stagnation, och framtiden är
osäker. Samarbetet är ett verktyg för att minska konkurrensen mellan
samarbetsparterna, samtidigt som man ökar konkurrenstrycket gentemot tredje part,
d.v.s. de få andra konkurrenter som finns inom branschen (jmf. Luo, 2004; Ritala &
Hurmelinna-Laukkanen, 2009). En minskad konkurrens i jakten på kunder, ger mera
tid för utveckling på andra områden. Nyttan är således kopplad till konkurrensen i
branschen och osäkerheten i efterfrågan (jmf. Burgers et al., 1993; 1998).
Nog är motiven förstås att vi är starkare gemensamt än om vi konkurrerar. Det är bara så att,
som det var tal om tidigare, att har kunden pengar så köper han. Och har han inte pengar så
köper han inte oberoende om du samarbetar eller konkurrerar. Nog finns det konkurrenter till
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vårt samarbete med Trean. Det finns andra som gör motsvarande produkter. Vi har konstaterat
att vi båda tjänar på att samarbeta, än på att konkurrera. (koncernchef, Oy Tvåan Ab)
Det är en allt för liten marknad. När man utvecklar en ny maskin, satsar tid och pengar, och får
fram en ny och bra maskin, så har man en marknad på 6 – 7 – 800 maskiner. Det är liksom inte
så mycket att man kan vara flera och slåss om den marknaden. (VD, Oy Trean Ab)

Samarbetet mellan Tvåan och Trean kan definieras som ett sekventiellt samarbete,
vilket gör att en annan nytta med samarbetet kan identifieras i parternas fokusering på
olika funktioner. Genom fokuseringen kan parterna hålla ned sina kostnader, samtidigt
som framför allt Trean kan erhålla tillgång till de resurser, eller försäljningskanaler
som man saknar. En kostnadsnedskärning innebär att parterna kan marknadsanpassa
sina priser, vilket är ett måste trots att positionen på marknaden är stark. Samarbetet
innebär även för Tvåan en komplettering av produktsortimentet.
Det är en så väldigt liten marknad att man får ingen lönsamhet om man skall vara flera och dela.
Man har inte råd att hålla en försäljnings- och marknadsföringsorganisation så att man kan
exportera det lilla som går. Och att dela den inhemska marknaden, som det blir om man är flera
som konkurrerar om den, då blir det väldigt små serier. Maskinerna skulle bli så dyra. Det blir
dyrt för kunden och lämnar ingenting för tillverkaren. (VD, Oy Trean Ab)
Vi får koncentrera oss på det vi är bra på. Vi har gjort våra produkter länge och de har gjort sina
produkter länge, vilket gör att de satsar på sitt och vi satsar på vårt. Och då får vi använda
gemensam marknadsföring, i och med att man riktar sig till samma målgrupp… Sedan så
behöver man inte konkurrera. Om vi inte skulle samarbeta med Trean så skulle vi göra egna
produkter som är samma som deras. Samarbetet betyder att vi har ett bredare sortiment. Och
man får satsa på utvecklingen inom ett område, istället för att hålla på med tre olika områden
eller två olika områden. (VD, Oy Tvåan Ab)
Om vi inte skulle samarbeta, så skulle det nog vara att söka andra produkter mera aktivt för att
leva. Då skulle det vara hård konkurrens för att få fram en bra produkt och få den patentskyddad
i ännu större utsträckning för att hänga med. Men frågan är om man överhuvudtaget får så
mycket sålt att man har råd att ha en egen försäljningsorganisation och att utveckla produkterna.
(VD, Oy Trean Ab)

Enligt Suarez-Ortega (2003) är interna resursbegränsningar en form av hinder i den
internationella verksamheten. Tvåan upplever inga interna resursbegränsningar inom
sin huvudbransch, medan Trean upplever att uppbygganden av egna
försäljningskanaler är betungande för ett litet företag. Skillnaden mellan Tvåan och
Trean när det gäller interna resurser är att Tvåan är ett större företag. De har en
bredare marknad och ett bredare produktsortiment än Trean.
Inte har vi några problem på den punkten. Åtminstone när det gäller huvudbranschen. Där har vi
bra renommé ute i världen, och vi känner egentligen alla som vi behöver känna. Det är en så pass
liten grupp som vi rör oss i när vi är på den sidan. (koncernchef, Oy Tvåan Ab)
Det är frågan om små marknader. Att bygga upp något återförsäljarnät och kontor på små
marknader, går inte med den lilla försäljning man kan få. Man borde hitta någon bra
samarbetspartner som man har i olika länder, som kan sköta försäljningen. (VD, Oy Trean Ab)

Potentiella problem i samarbetet
Speciellt från Tvåans sida ser man inga konkreta risker med själva samarbetet. En
större risk är vad som kommer att ske med branschen. Närmast ser man hypotetiska
risker som kan uppstå vid ett byte av nyckelpersoner på ledande poster. Samarbetet är
idag formellt grundat på ett skriftligt avtal, men det är nog mera den personliga
kontakten och förtroendet mellan parterna som mest påverkar och styr samarbetet.
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Några problem tycker jag det inte att det har varit. Det har gått bra att samarbeta med VD:n för
Trean. Risken är att VD:n för Trean säljer ut företaget åt någon annan, så att man kommer i en
helt annan situation. Där kommer det förstås in att vi inte har hundra procent klara papper på
vilka som är våra produkter och vilka som är hans produkter. Det är klart, han tillverkar dem åt
oss, de produkter som är våra. Han gör dem som sina egna. På det sättet kunde det uppstå
problem. Å andra sidan så finns det inte direkt några patent och sådant. (koncernchef, Oy Tvåan
Ab)
Nej, jag ser inga risker. Endast är det om avtalet blir uppsagt och man går åt skilda håll. Det
betyder ju då att man inte har deras produkter i vårt sortiment. (VD, Oy Tvåan Ab)

Även inom Trean ser man en hypotetisk risk i att det kan ske ett personbyte på ledande
poster i samarbetsföretagen. Eftersom Tvåan i samarbetet sköter om försäljningen i
utlandet, skulle ett uppsagt avtal föra med sig att Trean delvis skulle vara tvunget att
bygga upp egna försäljningskanaler, främst i Norge. Ett sekventiellt samarbete medför
ett asymmetriskt beroende, som kan bli ett problem ifall samarbetet upphör.
Som jag ser det från min sida, så är det att man inte har någon kontakt med marknaden. Under
några år har man väldigt svårt att komma igen om motparten säger upp avtalet. Jag har varit
väldigt mån om att ha en marknadskontakt kvar. Dels för att få fram idéer till nya produkter, dels
för att ha någon slags marknadskontakt om avtalet av någon anledning sägs upp. Det är kanske
den risken att man lämnar och producera vid sidan om och ingen vet vem man är. Och om man
sedan måste börja sälja och slå sig fram på nytt, så kan det vara ganska svårt. (VD, Oy Trean Ab)

Sammanfattning
En sammafattning av samarbetet mellan Tvåan och Trean finns presenterad i tabell 15.
Eftersom samarbetet är av sekventiell natur är t.ex. parternas motiv till samarbetet inte
identiska men likartade. I stort stöter båda parterna på samma problem.
Tabell 15 En sammanfattning av samarbetet mellan Oy Tvåan Ab och Oy Trean Ab

Typ av samarbete

Produktions- och försäljningssamarbete

Funktionsfördelning

Ja

Samarbetets primära
motiv

Oy Tvåan Ab: Minskad konkurrens,
fokusering, komplettering av sortiment,
kostnadseffektivitet
Oy Trean Ab: Minskad konkurrens,
fokusering, tillgång till försäljningskanaler,
kostnadseffektivitet

Hinder i
internationella
verksamheten

Oy Tvåan Ab: Begränsad världsmarknad

Målmarknad för
samarbetet

Norge och övriga exportmarknader

Typ av avtal

Skriftligt avtal

Organisation

Ingen egen organisation

Antal partners

Två

Huvudsakliga
potentiella problem

Byte av nyckelpersoner i företagens ledning

Oy Trean Ab: Begränsad världsmarknad,
begränsade resurser för att bygga upp ett
eget försäljningsnätverk
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6.2.4.3

Erfarenheter av spänningen mellan samarbete och konkurrens

Ett exempel på den svåra balansgången mellan samarbete och konkurrens kan
omnämnas från Tvåans och Treans verksamhet i Danmark. Konkurrenter kan ha olika
typer av relationer till varandra (Bengtsson & Kock, 1999), eller med andra ord kan
man spela olika roller i förhållandet till konkurrenterna beroende på situation. I
Danmark skedde ett rollbyte, så att Treans återförsäljare blev en konkurrent till Trean
(konkurrentroll), samtidigt som den nya konkurrenten fortsatte att samarbeta med
Tvåan (samarbetsroll). Treans relation till Tvåan binder Treans händer, eftersom en
påtryckning från Treans sida gentemot den forna återförsäljaren i sin tur skulle påverka
dennas relation till Tvåan. Positiva och negativa kopplingar mellan relationer i ett
nätverk är ett fenomen som poängteras inom interaktions- och nätverkssynsättet (IMP)
(Hertz, 1998; Johanson & Mattsson, 1992).
Om man ser på Danmark, så var det ett bakslag för oss när återförsäljaren började konkurrera
med oss. Vi miste danska marknaden nästan totalt i ett slag. Vi har inte lyckats, fast vi är större,
har mera tyngd och samarbetar med Tvåan, hitta en återförsäljare i Danmark som skulle kunna
sälja någonting. Det har nog berott på att Företag X, som de heter där, började tillverka likadana
produkter som oss, men de fortsatte och köpa de andra produkterna av Tvåan. Tvåan har svårt
att pressa på där. Det har varit ett bakslag för oss, och om vi inte skulle ha varit partners med
Tvåan så skulle vi ha agerat på ett kraftigare sätt och hittat någon annan återförsäljare. (VD, Oy
Trean Ab)

Ett annat exempel på balansen mellan samarbete och konkurrens kan tas från starten
av samarbetet mellan Tvåan, Trean och ytterligare den tredje parten som var med i
början av samarbetet. Den tredje parten hoppade av eftersom de trots samarbetet ville
sälja direkt till kunderna. Att samarbeta och konkurrera kring samma kunder samtidigt
fungerade inte (jmf. Lado et al., 1997).
Så länge vi jobbade tillsammans tyckte jag att det fungerade bra. Men de ansåg väl att det blev
för dyrt. Skillnaden var att de aldrig lade av med att försöka sälja själva. Fastän vi hade ett
samarbete, gick de ut och konkurrerade om samma kunder. Istället för att ta ut pengarna på ett
annat sätt. De skulle ha den direkta marknadskontakten. De kunde inte släppa greppet.
(koncernchef, Oy Tvåan Ab)

Ett ytterligare exempel på spänningen mellan samarbete och konkurrens, vilket
tidigare har beskrivits, är Tvåans erfarenheter av att vara konkurrenternas agent i
Ryssland. Så länge som Tvåan som agent sålde konkurrenternas produkter till ryska
kunder fungerade samarbetet. Samarbetet upphörde genast konkurrenterna började
göra egna affärer i Ryssland. Som sammanfattning kan man konstatera att parterna i
samarbetet ser balansen mellan samarbete och konkurrens som svår. En organisation
av samarbetet så att spänningen kan minskas, ser de som nödvändig (jmf. Bleeke &
Ernst, 1995, Park & Russo, 1996). På en direkt fråga om det är svårt att samarbeta och
konkurrera samtidigt, var svaret från Tvåans sida:
Det är helt klart. De personliga relationerna kan ställas på kant om du konkurrerar för hårt. Det
beror ju på om det finns andra konkurrenter, eller om du är den enda konkurrenten som riktigt
finns. (koncernchef, Oy Tvåan Ab)
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6.3

Case Oy Fyran Ab: samarbete med utländska konkurrenter för att
bemöta konkurrens från låglöneländer

Bakgrund
Oy Fyran Ab är ett finländskt SMF-företag som grundades på 1980-talet. Företaget kan
kategoriseras som ett företag verksamt inom plastindustrin. Idag tillverkar man
produkter för inredning, en typ av produkter som man har fokuserat på sedan mitten
av 1990-talet. Produkterna säljs både till privat- och företagskunder, samt kunder inom
offentliga sektorn.
Tidigare tillverkade man flera olika plastprodukter. För en viss produkt var man
underleverantör till ett finländskt storföretag inom sin bransch. Den delen av
verksamheten var betydande eftersom den produkten stod för den största delen av
omsättningen. I början av 1990-talet föll den verksamheten helt, eftersom Fyrans kund
började tillverka produkten själv. Man fortsatte att tillverka produkten i egen regi, men
så småningom lades produktionen ned. Fyran gick då igenom ekonomiskt svåra tider,
och man var tvungna att lägga om produktionen och börja fokusera på andra
produkter. Detta gjorde att man började koncentrera sig på de produkter som nu är
företagets huvudprodukter. De fanns redan då i sortimentet, men utgjorde en liten del
av verksamheten.
Med de nya produkterna startade också Fyrans direkta exportverksamhet. Man var
med i en exportring administrerad av Finpro. Medlemmarna i exportringen delade på
kostnaderna för att ha en anställd exportförsäljare som var stationerad i Tyskland. Från
Fyrans sida upplevde man att exportförsäljaren under tiden för projektet inte sålde
mycket, men han bearbetade marknaden och lyckades skapa ett förtroende för Fyrans
produkter bland kunderna. Så småningom ledde det till att beställningar började
komma in, vilket gav referenser för den europeiska marknaden. Efter det hade exporten
utvecklats i jämn takt år för år fram till tidpunkten för undersökningen.
Verksamhet
När undersökningen gjordes kunde Fyran kategoriseras som ett småföretag, med ca 20
anställda. Personalstyrkan hade rört sig på samma nivå under en längre tid, och inom
Fyran räknade man med att den kommer att hålla sig på ungefär samma nivå i
framtiden. Eftersom Fyran tillverkar i plast är man tvungna att göra stora investeringar
i produktionen (ventilation o.s.v.) för att uppfylla kraven på god arbetsmiljö. Dessa
lagstadgade fasta produktionskostnader gör att volymen på produktionen måste nå upp
till en viss nivå för att det överhuvudtaget skall vara lönande att fortsätta
tillverkningen.
Plastmaterialet som används för produkterna är ett material som är tillgängligt för alla,
även för Fyrans konkurrenter. Orsakerna till varför inte flera företag tillverkar samma
produkter ligger i själva tillverkningen. Tillverkningsprocessen, blandningen av
materialet, samt förhållandena under vilka tillverkningen sker är svårbemästrade. En
annan differentieringsfördel är vilka produktapplikationer som man kan använda
råmaterialet till, samt designen av produkterna. I grova drag kan man dela upp
branschen i två undergrupper, d.v.s. företag som gör standardprodukter (storlek och
form) och företag som satsar på specialdesignade produkter. Fyran hör till den senare
gruppen.
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De nuvarande produkterna är de som man även i framtiden tänker bygga upp
verksamheten kring. Någon orsak att fokusera på andra produkter ser man inte inom
Fyran. När intervjuerna gjordes, rörde sig antalet produkter som tillverkades per år
kring 15 000 till 20 000. Många olika modeller av samma produkt ingår i sortimentet,
eftersom man ser anpassningen av produkterna som en konkurrensfördel. Ungefär 85
procent av produktionen gick till offentlig byggnation, medan resten gick till
privatkonsumenter.
I Finland är Fyrans direkta konkurrenter till antalet litet, när man beaktar företag som
gör samma produkter med samma material. Konkurrensen ökar när man beaktar att
det finns tillverkare som gör samma produkter av andra material. Branschen är ändå
relativt liten, även internationellt sett. Många företag som är verksamma inom Fyrans
bransch är lokala småföretag som inte exporterar. Trots att Fyran är ett litet företag hör
man till dem som har de största marknadsandelarna inom branschen, framför allt i
Finland, men också internationellt.
Fyrans kunder finns främst i Finland och i Europa. Vid tidpunkten för fallstudierna
exporterades direkt ungefär 50 procent av produktionen, medan resten gick till Finland
eller finländska företag. Till en ganska stor del bygger de finländska företagen åt
utländska köpare vilket betyder att de direkta och indirekta exportandelarna för Fyran
steg till ungefär 80 procent.
Verksamhetsmiljö
En av Fyrans svaga sidor är att Finland är långt från de huvudsakliga marknadsområdena i Europa. Råmaterialet transporteras till Finland, de färdiga produkterna
transporteras tillbaka. Kostnaderna ökar med avståndet till marknaderna.
Tillverkningen av produkterna är arbetsintensiv. Eftersom arbetskostnaderna är höga i
Finland, kan Fyran inte priskonkurrera med standardprodukter från låglöneländer. De
företag som har fokuserat på standardprodukter har hela tiden varit tvungna att pressa
sina priser.
Därför har man inom Fyran satsat på specialdesignade produkter. Ett kostnadsmässigt
problem med specialdesignade produkter är att initialkostnaderna för produkterna är
höga. Att ta fram prototyper för nya produkter blir dyrt, speciellt om tillverkningsserien
inte är stor. Kunden betalar initialkostnaderna för produkter när man vill ha en helt
egen design.
Råvarupriserna på plastmaterialet stiger i takt med oljepriserna. Året när
undersökningen gjordes steg priserna på råmaterialet med 30 procent. Priserna på
konkurrerande plastmaterial, eller andra material har stigit likaså. När det gäller
substitutmaterialen (ej av plast) är de t.ex. beroende av metallpriserna, vilka har stigit
ännu mera än oljan, eller så är energiförbrukningen hög i framställningsprocessen.
Produktionen har således för alla direkta och indirekta konkurrenter blivit dyrare.
Prisuppgången tär på lönsamheten, eftersom råmaterialpriserna ändras direkt, medan
Fyrans produkter ofta i långa byggnadsprojekt är kontrakterade till fasta priser.
Eftersom största delen av Fyrans produktion går till offentlig byggnation, är efterfrågan
på deras produkter beroende av konjunkturläget. Dels är det frågan om
konjunkturläget vad gäller nya byggprojekt, dels renovering. Ungefär 10 till 15 år efter
en högkonjunktur vad gäller nybyggnation, följer ett behov av renovering. Fyrans
produkter är lämpliga för renoveringsprojekt eftersom de kan anpassas efter de behov
som finns.
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Konkurrensfördelar
Fyrans starka sidor ligger i produktions- och materialkunskapen. Många konkurrenter
har t.o.m. modernare produktionsanläggningar än vad Fyran har, men kunskapen att
bearbeta materialet är ändå viktig.
Fyran har introducerat materialet i Finland. Fyran har med andra ord varit den första
tillverkaren som har använt materialet för de typer av produkter som de tillverkar.
Detta har gjort att man har skapat ett namn på marknaden. Inte bara i Finland, utan
även på den europeiska marknaden har man genom ett långvarigt arbete lyckats skapa
ett namn som är känt bland kunderna. Inom Fyran upplever man att man i den
meningen har lyckats bättre än konkurrenterna.
Leveranssäkerheten är en konkurrensfördel som man inom Fyran försöker hålla hårt i.
Man levererar produkterna när det är överenskommet att man skall göra det. Man
försöker upprätthålla en personlig relation till kunderna. Man är i kontinuerlig kontakt
med kunderna och man strävar efter att upprätthålla en god servicenivå. Specifikt inom
den internationella verksamheten är man inom Fyran av den åsikten att en kritisk
resurs är att man bör ha en god ekonomisk grund att stå på. Betalningstiderna i
Mellaneuropa är långa.
Marknadsföring
Marknadsföringen är komplicerad såtillvida att det finns flera typer av kunder.
Kunderna är dels privata, dels företag. Dessutom när det gäller den offentliga
byggnationen bör Fyran s.a.s. redan komma in i planeringsskedet. På så sätt finns det
flera aktörer att rikta marknadsföringsåtgärderna till. De som planerar, de som bygger,
samt de som är slutägare är alla involverade i beslutsprocessen.
Marknadsförings- och försäljningsåtgärderna riktar sig direkt till kunderna eller
beslutsfattarna. Fyran utnyttjar inga mellanhänder. Antalet kunder i Finland och i
Europa är relativt begränsat, samtidigt som kunderna är vana att köpa direkt av
tillverkarna. Detta gäller främst kunderna inom den offentliga byggnationen. På privata
sidan marknadsför och säljer Fyran direkt till partihandelsledet.
Inom Fyran upplever man att fördelen med att ha mellanhänder skulle vara att ha en
bättre övervakning av de lokala marknaderna. När intervjuerna gjordes hade Fyran en
heltidsanställd försäljare som skall täcka hela världsmarknaden. En personlig kontakt
mellan mellanhanden och kunden skulle vara intensivare, eftersom mellanhanden
skulle ha bättre möjligheter att oftare besöka sina kunder inom sitt område. Fyran har
försökt använda mellanhänder i sin försäljning, men det har inte lyckats.
Försäljningsvolymerna har inte räckt till för att täcka kostnaderna för mellanhänderna.
Inom Fyran upplever man det ändå inte som ett problem att upprätthålla direktkontakt
till kunderna.
Framtiden
Trots att Fyran är ett finländskt företag, upplever man att man inte tillräckligt har
lyckats penetrera den skandinaviska marknaden. Konkurrens är inte orsaken till att
man inte har lyckats, eftersom man identifierar endast en tillverkare till i Skandinavien.
Snarare är det frågan om att få inarbetat sitt namn under en längre tid på den
marknaden.
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Inom den offentliga sektorn är kunderna konventionella och konservativa. Det är svårt
att komma in på nya marknader och nå ut till nya kundgrupper. Om en kund har börjat
anlita en viss leverantör, är det svårt att bryta mönstret. Sverige och Norge är
marknader som kommer att bearbetas mera i framtiden. Tyskland är en annan
marknad där man upplever att man kunde vara aktivare.
På kortare sikt ser man inom Fyran de senast tillkomna EU-länderna som ett hot. I
dessa länder har de konkurrenter som kan tillverka produkterna till låga priser. Och på
längre sikt ser man också att konkurrensen från Fjärran Östern kan öka, beroende på
om branschen blir attraktiv för potentiella tillverkare från de länderna. Tillverkning i
Finland kan inte konkurrera med tillverkning i dessa länder, åtminstone inte när det
gäller standardprodukter.
Inom Fyran hade man vid tidpunkten för undersökningen i viss mån funderat på att gå
in i standardproduktnischen. Tillverkning skulle för den delen inte ske i Finland, utan
närmast skulle underleverantörer eller möjliga samarbetspartners stå för den
tillverkningen. Fyran torde inte ha resurser att starta med egen produktion i
låglöneländer. Några konkreta planer på att förverkliga funderingarna fanns ännu inte.
Plasten är ett billigare material jämfört med vissa andra material som används inom
branschen. Inredningstrenderna och investeringsviljan gör att kunderna börjar fråga
efter allt mera exklusiva, och dyra material. Det här har gjort att Fyran har tappat vissa
kundsegment, eftersom deras produkter (främst materialet) idag inte upplevs som
tillräckligt exklusiva.
6.3.1

Avslutat samarbete med en huvudkonkurrent

Fyran samarbetade tidigare med en huvudkonkurrent som kom från Sverige.
Samarbetet startade i mitten av 1990-talet och pågick fram till början av 2000-talet.
Samarbetet grundade sig inte på något specifikt avtal, utan det uppstod spontant.
Närmast var det den personliga relationen mellan ägarna eller de verkställande
direktörerna i respektive företag som fungerade som en katalysator i samarbetet och
även fungerade som ett substitut för en kontrollmekanism.
Samarbetet var informellt och mycket handlade det om utbyte av information. De
funktioner som samarbetet berörde var ganska många. För det första fokuserade
Fyrans samarbetspartner på tillverkning av standardprodukter, medan Fyran
fokuserade på specialdesignade produkter. Eftersom man fokuserade på olika typer av
produkter kunde man hänvisa kunder till varandra, när kunder frågade efter produkter
som den andra tillverkade. Man samarbetade kring inköp, genom att utbyta
information om inköpspriser och leverantörer. Under tiden man samarbetade köpte
Fyran några maskiner av sin partner, medan partnern i sin tur köpte know-how av
Fyran. Samarbetet kunde definieras som ett mångfunktionellt samarbete, med både
integrerade och sekventiella funktioner.
Samarbetet fungerade bra fram till den tidpunkt när Fyrans samarbetspartner fick
ekonomiska svårigheter. Partnern började då visa större intresse för den nisch Fyran
verkar inom, vilket gjorde att man inom Fyran blev mera reserverade gentemot
partnern. Fyrans partner startade ett dotterbolag i Sydeuropa, men satsningen lyckades
inte. Samarbetet avslutades när Fyrans partner gick i konkurs.

130

6.3.2

Pågående samarbete med konkurrenter

I mitten av 1990-talet startade Fyran tillsammans med ett antal konkurrenter ett
samarbete. Företagen som startade var sex till antalet, alla från EU-länderna. Fyra från
Mellaneuropa och två, med Fyran inräknat kom från Norden. Samarbetet kan
karaktäriseras som ett integrerat samarbete, där parterna samarbetar främst kring en
gemensam funktion, närmare bestämt produktutveckling.
Den primära målsättningen är att utveckla produkternas hållbarhet genom att ta fram
en gemensam kvalitetsstandard för produkterna, d.v.s. att fokusera på produkternas
hållbarhet. Samtidigt samarbetar man även i viss mån kring marknadsföring, under det
gemensamma kvalitetsmärket. Samarbetet har även innefattat en del informationsutbyte, närmast sådan typ av information som berör råmaterial. Ett annat område som
finns inskrivet i målsättningen för samarbetet är miljöfrågor. Inom det området har
man inte varit riktigt aktiva, men det är frågor som allt mera kommer att beröra
samarbetsparternas bransch, speciellt miljökrav på produktionen och hanteringen av
avfall från produktionen.
Samarbetet är organiserat som ett joint venture, med ett eget kontor och en egen
organisation i Tyskland. Möten ordnas turvis hos respektive samarbetspart.
Samarbetsparterna delar jämlikt på kostnaderna och ansvaret. Samarbetet i sig
genererar inga egna intäkter. En beskrivning av samarbetet finns presenterad i figuren
nedan.

Världsmarknaden

)
Oy Fyran Ab

)

)
Konkurrenter

Samarbete
Joint venture

)
)

Produkt- och
kvalitetsutveckling
Figur 30 Beskrivning av Oy Fyran Ab:s samarbete med sina konkurrenter

Antalet medlemmar i samarbetet har varierat något under årens lopp. Som tidigare
framgick var de två parterna från Norden, förutom i det här samarbetet, även
involverade i ett dyadiskt samarbete sinsemellan. Fyrans partner gick i konkurs vilket
gjorde att de föll bort. En av de europeiska parterna har även hoppat av från samarbetet
i samband med att det skedde ett personbyte på posten som verkställande direktör.
Intresset för samarbetet var personligt kopplat. En partner från Mellaneuropa var med
en kortare tid, men avbröt samarbetet eftersom det inte direkt berörde deras
huvudprodukter.
De avhoppade parterna har ersatts av en ny partner som har kommit med i samarbetet.
Även det företaget kommer från Mellaneuropa. Detta betyder att antalet parter är fem.
Det finns ytterligare ett företag som har visat intresse av att delta i samarbetet, men
officiellt var det företaget vid tidpunkten för undersökningen ännu inte partner. De
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existerande parterna är inte främmande för att rekrytera nya samarbetspartners från
EU-länder, främst för att ytterligare kunna dela på kostnaderna för samarbetet.
Tre av företagen i samarbetet är till storleken ungefär lika stora som Fyran. En av
parterna är en större koncern, med flera olika affärsområden. I det fallet är det ett
dotterbolag som är med i samarbetet. Dotterbolagets verksamhet är en del av
koncernens hela verksamhet som kan sägas vara att skapa större inredningshelheter.
Samma sak gäller även för en av parterna som är av samma storleksklass som Fyran,
d.v.s. de produkter som samarbetet berör är en del av företagets helhetsverksamhet.
6.3.2.1

Oy Fyran Ab:s syn på potentiella samarbetsmöjligheter mellan
konkurrenter

Synergieffekter och fördelar baserade på specialisering identifierar man inom Fyran
som möjliga motiv till samarbete mellan konkurrenter. Man upplever dock att den
direkta konkurrensen mellan parterna bör mildras eller upphävas, t.ex. genom en
uppdelning av vilka produkter man tillverkar (jmf. Luo, 2004).
Jag tror nog att, om man utgår ifrån att det inte finns marknadsbegränsningar, så skulle en fin
fördel vara att man är två som samarbetar. Och så väljer man det man är bäst på själv.
Förhoppningsvis så att det inte går ovanpå varandras första prioritetsområden. Sedan skulle
man kunna sälja dem gemensamt. Delar av produktgruppen tillverkas på ett annat sätt, men det
passar in i bilden. Men det skulle gå ut under ett enda namn. Det skulle jag uppfatta som någon
typ av ideal, med gemensam marknadsföring och tillverkning på två ställen. Och båda ställena
skulle göra det man absolut är bäst på. (Försäljningschef, Oy Fyran Ab)

Ett annat motiv till samarbete mellan konkurrenter skulle vara att utbyta information. I
Fyrans fall är det mest frågan om information om marknader, kunder, projekt, eller
m.a.o. affärsmöjligheter som man upplever att man missar när man saknar ett nätverk
på den sidan.
Vi har försökt att få andra företag, så att vi skulle träffas ett par tre gånger om året och plocka
ihop pusselbitarna. Informationsbasen skulle bli bredare, det är den vi inte får ihop… De stora
företagen vill nog inte samarbeta med oss. Jag vet inte riktigt varför. Man kanske tycker att man
inte har något att få av oss, vilket kanske är rätt och riktigt. (Försäljningschef, Oy Fyran Ab)

Svårigheten är att hitta potentiella partners. De stora företagen har de nätverk de
behöver, så man borde hitta företag i samma situation. Direkta konkurrenter torde inte
kunna utbyta den typ av information Fyran är ute efter, så nödvändigtvis är det inte
konkurrenter där man kan hitta synergierna p.g.a. att man inte vill ge ifrån sig
informationen. Det samarbete som Fyran tidigare hade med sin nordiska konkurrent
innehöll mycket informationsutbyte. Eftersom samarbetet grundade sig på en personlig
relation och ett personligt förtroende mellan parterna var det möjligt. Samtidigt var
man inte direkta konkurrenter eftersom man fokuserade på olika nischer.
Ett integrerat samarbete kring input-funktioner, såsom t.ex. gemensamma inköp ser
man inom Fyran åtminstone i teorin att det finns möjligheter till. På så sätt kunde man
uppnå stordriftsfördelar. Det som däremot gör den typen av samarbetsmöjlighet
mindre lockande är det faktum att potentiella samarbetspartners inte finns geografiskt
nära tillgängliga. Fyrans konkurrenter eller potentiella samarbetspartners när det
gäller gemensamma inköp kommer från Europa, vilket t.ex. förhindrar gemensamma
transporter.
Det finns en gemensam världsmarknad på plasten, så nog kunde man tänka sig gemensamma
inköp. Men jag tror inte vi skulle vinna på det. Det är inte som olika företagskluster i olika
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regioner. De kan ju köpa tillsammans. Eller borde kunna köpa tillsammans eftersom de ligger så
nära varandra. (VD, Oy Fyran Ab)

Ett annat område där man inom Fyran i viss mån har diskuterat samarbetsmöjligheter
är samarbete kring standardprodukter. Det avslutade samarbetet som Fyran hade med
sin svenska konkurrent, var i princip ett samarbete som berörde det området.
Samarbetets motiv skulle vara att bredda verksamheten och möta konkurrensen från
låglöneländer inom den nischen. Fyran har inte möjligheter att tillverka
standardprodukter till de priser som idag råder inom den nischen. En möjlig partner
skulle därför inte hittas inom det nuvarande samarbetet med de europeiska parterna,
utan partnern borde komma från ett land där tillverkningskostnaderna och lönerna är
låga. Att börja marknadsföra och sälja standardprodukter medför ändå vissa
omställningar i verksamheten, vilket gör att man inom Fyran är tudelad till ett dylikt
samarbete.
Om man skulle hitta någon som skulle sälja med låga priser till Finland så skulle man kunna ta
hand om dem. Det har vi nog funderat. Men å andra sidan så har vi lite glest försäljarnät då vi
bara har en försäljare, och jag hjälper till. Vi klarar inte riktigt logistiken heller. Vi tillverkar mot
beställning och sänder iväg det vi har, när leveransen är klar. Om vi då skulle börja ha olika
sorters standard i lager, och serva partihandelsledet som det är frågan om, så skulle det betyda
att vi måste börja annonsera och kämpa. Man måste annonsera hela tiden för att stöda
försäljningen som går via fackhandeln. Det fordrar betydligt mera, än att vi gör någon broschyr
som vi sänder till vissa kända kunder. (VD, Oy Fyran Ab)

För att ett samarbete skall uppstå, bör man även komma ihåg att parterna behöver ha
nödvändiga resurser och tid för samarbete (jmf. Ahuja, 2000; Tidström & Virtanen,
2002). Inom Fyran poängterar man att små företag inte direkt är intressanta som
samarbetspartners, eftersom tidsresurserna används till att få produktionen att gå runt.
6.3.2.2

Analys av Oy Fyran Ab:s internationella samarbete

Oy Fyran Ab:s motiv till den internationella verksamheten följer samma mönster som i
de fallföretag som tidigare har presenterats. Den finländska marknaden är
volymmässigt för liten. Även om Fyran inte är ett stort företag så krävs det relativt stora
försäljningsvolymer för att täcka de investeringar som måste göras i produktionen.
Finland är för oss för litet. Vi har arbetsmiljöproblem i den här branschen. Vi har lösningsmedel i
produkten och sådant. Så det fordrar att man skall ha en viss volym för att ha råd att hålla igång
fläktarna och hela tiden värma ny luft. Och för att kunna föra en anständig försäljningspolitik,
utvecklingspolitik och sådant. (VD, Oy Fyran Ab)
Volym, vi får inte volym om vi inte är på export. Det är rent matematiskt. Finland är för litet,
även för det här lilla företaget är Finland för litet... (Försäljningschef, Oy Fyran Ab)

De produkter som Fyran tidigare tillverkade som underleverantör åt ett finländskt
storföretag, hade en stor försäljningsvolym både i hemlandet och internationellt. När
det finländska storföretaget började tillverka produkterna själva, fick Fyran söka efter
nya nischer som kunde ersätta de som föll bort. Steget att man inom Fyran själva
började fokusera allt mera på internationella marknader var inte stort. Man måste söka
volymmässigt tillräckligt stora marknader som kunde ersätta de som fallit bort, och
dessutom hade ledningen erfarenhet av export från sina tidigare arbetsgivare (jmf. Li et
al., 2004; Reid, 1981).
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Samarbetets betydelse för den internationella verksamheten
Kvalitetsstandarden kan man se som ett konkurrensmedel. Närmast är det ett
försäljningsargument gentemot de konkurrenter som står utanför samarbetet och
kommer från länder utanför Västeuropa. Främst gäller det konkurrenter som är på
uppgång i låglöneländer. Samarbetet är inte i Fyrans fall ett verktyg som har en
avgörande betydelse för deras internationella verksamhet. Utan samarbetet skulle den
internationella verksamheten vara lika omfattande som nu. Samarbetet kan
kategoriseras som en faktor som underlättar Fyrans verksamhet, närmast när det gäller
trycket från lågpris-konkurrens på de internationella marknaderna.
Det (samarbetet, egen anmärkning) innebär att vi skall höja vår image, och visa att vi har en
tillräckligt god standard. Och på så sätt föra fram oss själva som goda leverantörer. Eftersom vi
känner att U-länder och nya EU-medlemsländer kommer så är det ett sätt att hålla dem på
mattan, genom att visa dem att vi har den här standarden. Det finns andra material som liknar,
andra typer av plastmaterial. Då vill vi visa med vår standard att vårt är bättre, och tål mera. Det
har en udd riktad mot konkurrens från annat också. (VD, Oy Fyran Ab)
Vi har den här standarden som har gjort att vi har förbättrat vår produkt hela tiden, under de här
åren. Vi har nog säkert fått behålla kunder då vi har limmat vårt kvalitetsmärke på och pratat om
den saken. Så har vi fått teknisk hjälp av varandra. Till exempel när man har problem, så visar
det sig att andra haft precis samma problem med samma leverantör. Man har haft någon att
prata med. Sedan har vi inför våra kunder kunnat ta avstånd från dem som inte är från EU. Inget
illa om till exempel slovakiska produkter, men man vet ju aldrig, medan vi har vår europeiska
eller västeuropeiska nivå. (VD, Oy Fyran Ab)

Andra hinder eller problem som Fyran stöter på i den internationella verksamheten är
bl.a. att kunderna drar ut på betalningstiderna, att kunderna inte håller vad man har
avtalat, nationalism, eller med andra ord att kunder hellre köper från leverantörer som
ligger nära till, samt språkhinder. Dessa problem har Fyran gemensamt med många
andra företag. Ett annat hinder eller problem som redan framkommit i diskussionen
kring potentiella samarbetsmöjligheter är att få fram information om potentiella
kunder och projekt. Enkelt uttryckt kan man säga som så att hindret för Fyran är att
hitta och komma fram till kunden. Efter det blir det lättare.
Potentiella problem i samarbetet
I diskussionen med ledningen i Fyran framkommer spänningen mellan samarbete och
konkurrens ofta som ett problem när det gäller samarbete mellan konkurrenter. Ett
exempel kan hämtas från det samarbete som Fyran tidigare hade tillsammans med den
svenska konkurrenten. Det samarbetet fungerade bra till en början, men det höll på att
uppstå en klar konkurrenssituation i.o.m. att Fyrans partner tänkte göra förändringar i
sina strategier och produktsortiment. Fyrans partner gick ganska snabbt i konkurs efter
det, så det hann inte bli en verklig konflikt.
Vi tycker att vi var trygga i de att de höll sig till sådana typer av återförsäljare som mest säljer
standardstorlekar. Men sedan när det gick dåligt för dem, så började de nog titta sig omkring
eftersom de tyckte att det gick så bra för oss. Nog försökte de också börja få lite försäljning på
specialstorlekar. Och då började vi lite gnissla, när vi såg att de kom in på våra kunder. (VD, Oy
Fyran Ab)

Ett sätt att upphäva spänningen mellan samarbete och konkurrens är att dela upp vilka
produkter man tillverkar i samarbetet. Å andra sidan är det inte helt problemfritt,
eftersom en dylik funktionsfördelning skapar ett beroendeförhållande, samtidigt som
man delvis inskränker sina möjligheter. Att t.ex. överge vissa kundgrupper kan föra
med sig att det tar lång tid att börja bearbeta kundkontakterna på nytt om så behövs.
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Man är alltid rädd. Om man delar, skall vi säga att om vi säljer de små maskinerna och ni säljer
de stora, så är man rädd att det är de stora som växer och vi blir i ett krympande segment. Om
man begränsar sig så slår man huvudet i glastaket. Man är alltid rädd i affärsvärlden att man gör
fel, och att andra får ett försprång. (VD, Oy Fyran Ab)

I samarbetet kan spänningen mellan samarbete och konkurrens realiseras i form av en
risk för kunskapsöverföring (jmf. Tidström & Virtanen, 2002). Produkterna i sig är inte
komplicerade att tillverka, utan produktionskunskapen finns hos alla samarbetsparter.
När nya produkter kommer ut på marknaden, vet konkurrenterna ganska snabbt hur
de görs. Det är själv idén som måste hemlighållas för att kunna skapa tillfälliga
konkurrensfördelar på marknaden.
Ta vår produkt x. Inte kan vi patentera den för då måste vi berätta hur vi gör den. Det enda sättet
att hålla den hemlig något år är att inte berätta någonting. Det händer nog ofta. Den är så enkel.
Vi får inte patent på metoden. Den är allmänt känd, men ingen har kommit att tänka på den.
(Försäljningschef, Oy Fyran Ab)
Vi visar våra fabriker åt varandra. Vi har möten hos varandra. Men nog ser man att var och en
vid rundvandringen för förbi oss vid något ställe. Man ser att där bakom var någonting. Men nog
har vi blivit ganska öppna på det sättet. Det som vi inte säger är de affärsmässiga sakerna. Vem vi
säljer åt, till vilka priser, och vad vi gör och vad vi har för målsättning. Det är vi tysta om. Men vi
är så goda bekanta att vi ringer nog och frågar varandra, när våra kunder säger att den och den
gör si och så. Då ringer jag upp i god anda och frågar. (VD, Oy Fyran Ab)

Risken för kunskapsöverföring upplevs dock som liten. Samarbetet i sig har en teknisk
natur, d.v.s. i samband med kvalitetscertifieringen har mycket av informationsutbytet
rört sig kring erfarenheter av råmaterial, produktionsmetoder o.s.v. som är tillgängliga
för alla.
Några andra risker än risken för kunskapsöverföring identifierar man inte i samarbetet.
Den strategiska betydelsen av samarbetet är inte avgörande. Fyran är heller inte på ett
betydande sätt beroende av samarbetet eller parterna i samarbetet.
Vi går inte in så djupt i sakerna att vi skulle bli beroende. Inte något mera gemensamt
ägandeskap än att vi äger bolaget. (VD, Oy Fyran Ab)

Framtiden för samarbetet kan bli beroende av personbyten inom de företag som är
med. Samarbetet är kopplat till person, vilket gjorde att en av de ursprungliga parterna
hoppade av samarbetet när VD:n för det företaget gick i pension.
Det finns en fara att det blir en generationssak, eftersom vissa är över 70, andra över 60 och vissa
är 50-åringar. Vi åker över kanten och efterföljarna känner inte för det. Det är en fara. Vi har
kanske personifierat det här samarbetet. Vi är de samma personerna som varit med från början…
Samarbetena är mera institutionaliserade i stora företag. I ett litet företag är det så att man tar
till telefonen och ringer och frågar. (VD, Oy Fyran Ab)

Å andra sidan har det redan skett ett generationsskifte hos en av de nuvarande
parterna, och med dem har samarbetet fortsatt som förut. Inom Fyran poängterar man
att man strävar efter att fortsätta samarbetet, även efter den dagen då den nuvarande
ledningen inte längre är aktiv i företaget.
Sammanfattning
I tabell 16 finns Fyrans samarbete med sina mellaneuropeiska konkurrenter
sammanfattat.
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Tabell 16 En sammanfattning av Oy Fyran Ab:s internationella samarbete

Typ av samarbete

Produkt- och kvalitetsutvecklingssamarbete

Funktionsfördelning

Nej

Samarbetets primära
motiv

Skapa en konkurrensfördel gentemot
konkurrenter från låglöneländer

Hinder i
internationella
verksamheten

Höga produktionskostnader inom
produktionen av standardprodukter

Målmarknad för
samarbetet

Alla exportmarknader

Typ av avtal

Joint venture

Organisation

Egen organisation

Antal partners

Fem

Huvudsakliga
potentiella problem i
samarbetet

En viss risk för kunskapsöverföring,
samarbetets kontinuitet är bunden till
nyckelpersonerna i företagen

Samarbetet är ett integrerat samarbete, som berör produkt- och kvalitetsutveckling.
Motivet för alla de fem västerländska parterna i samarbetet är att skapa en bättre
kvalitet gentemot tillverkare från låglöneländer. Den marginella risk för
kunskapsöverföring som finns i samarbetet, tacklar parterna genom att helt enkelt vara
medvetna om vilken typ av information som bör hemlighållas för de andra parterna.
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7

DISKUSSION OCH SLUTSATSER

De i denna avhandling analyserade fallen, eller m.a.o. de fyra samarbetena finns
sammanfattade i tabell 17. Två av samarbetena kan karaktäriseras som sekventiella,
d.v.s. Ettans samarbete i Ryssland och Tvåans och Treans samarbete med varandra.
Ettans samarbete med den estniska partnern samt Fyrans samarbete kan
karaktäriseras som integrerade samarbeten. I de analyserade fallen stöter de finländska
företagen på lite olika hinder i den internationella verksamheten, och marknaderna
som samarbetena berör är olika, men motiven till att samarbeta med utländska och
inhemska konkurrenter är i stort desamma. Det som parterna samarbetar kring är
främst produktion.
Tabell 17 En sammanfattning av de analyserade fallen

Oy Ettan Ab
Ryssland

Oy Ettan Ab
Estland

Oy Tvåan Ab
Oy Trean Ab

Oy Fyran Ab

Strategisk
kontext

Krympande
marknad inom
specifik nisch,
konkurrens från
låglöneländer

Krympande
marknad inom
specifik nisch,
konkurrens från
låglöneländer

Krympande
marknad inom
specifik nisch

Konkurrens från
låglöneländer

Strategi för
samarbetet

Skapa ny position,
öka marknaderna

Behålla och
försvara
positionen

Behålla och
försvara
positionen

Behålla och
försvara
positionen

Samarbetsfunktion

Produktion

Produktion

Produktion och
försäljning

Produkt- och
kvalitetsutveckling

Funktionsfördelning
Samarbetets
primära
motiv

Ja

Nej

Ja

Nej

Lokal partner,
kostnadseffektivitet

Kostnadseffektivitet

Minskad
konkurrens,
fokusering,
kostnadseffektivitet

Skapa en
konkurrensfördel
gentemot
konkurrenter från
låglöneländer

Tvåan:
komplettering av
sortiment,
Trean: tillgång till
försäljningskanaler

Hinder i
internationella
verksamheten

Hinder i
gränshandel
skapar behov av
lokal
representation

Priskonkurrens på
internationella
marknader

Begränsad
världsmarknad

Målmarknad för
samarbetet
Typ av avtal

Ryssland

Alla
exportmarknader

Norge och övriga
exportmarknader

Alla
exportmarknader

Joint venture

Muntligt avtal

Skriftligt avtal

Joint venture

Organisation

Egen organisation

Ingen egen
organisation

Ingen egen
organisation

Egen organisation

Trean: begränsade
resurser för att
bygga upp egna
försäljningskanaler

Höga produktionskostnader,
speciellt gällande
standardprodukter
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Antal
partners
Samarbetets
stabilitet

Två

Två

Två

Fem

Instabilt,
konflikter

Instabilt,
konflikter

Stabilt, ömsesidigt
beroende

Stabilt, litet
beroende av
samarbetet

Huvudsakliga
problem i
samarbetet

Förtroendebrist,
problem i
försäljningen, brist
på kontroll

Kvalitetsproblem,
partnerns ensidiga
beroende av
samarbetet, brist
på kontroll

Byte av
nyckelpersoner i
företagens ledning

En liten risk för
kunskapsöverföring, byte av
nyckelpersoner i
företagens ledning

Eftersom kostnadsnivån för produktion i Finland är hög, är de primära motiven i de
analyserade samarbetena i det stora hela kopplade till att skydda sig mot konkurrens
från lågprisländer, antingen genom att försöka sänka produktions- och
försäljningskostnaderna eller genom att försöka skapa konkurrensfördelar genom ett
helhetssortiment eller en hög kvalitetsnivå som andra konkurrenter inte kan erbjuda.
Typen av avtal mellan parterna, samarbetets organisation samt antalet partners
varierade från fall till fall. Utgående från fallstudierna kan man inte göra en
generalisering att samarbetets formalitet samt att antalet partners skulle ha en
signifikant betydelse för t.ex. upplevda problem i samarbetena. Som exempel kan man
ge Ettans båda samarbeten. Trots att avtalen och organisationsformerna var varandras
motsatser, var de upplevda problemen i samarbetena likartade. Den kvantitativa
kartläggningen i denna avhandling ger heller inga bevis för en generalisering i denna
fråga.
Däremot finns det en annan gemensam nämnare när det gäller upplevda verkliga och
potentiella problem i de analyserade fallen. Den gemensamma nämnaren är en
personlig dimension av samarbetet. I Ettans båda samarbeten upplevdes t.ex. bristen
på kontroll som ett stort problem. Nyckelpersonerna hos motparterna agerade inte helt
som avsett, vilket t.ex. i det ryska samarbetet ledde till en så stark förtroendekris att
samarbetet avslutades. Zineldin (2004) framför i sin artikel bl.a. att parterna kulturellt
passar ihop med varandra och har integritet som kriterier för att ett samarbete mellan
konkurrenter skall överleva. Det är viktigt att parterna kommunicerar med varandra,
prioriterar samarbetet och agerar med respekt för varandra.
I Tvåan, Trean och Fyrans fall upplevdes byte av nyckelpersoner som ett potentiellt
problem. Nya nyckelpersoner har kanske inte samma engagemang för samarbetet och
dess fortlevnad som nuvarande nyckelpersoner har. Den kvantitativa kartläggningens
upptäckt att många samarbeten mellan konkurrerande SMF-företag är grundade på
muntliga kontrakt och förtroende, är ytterligare en indikation på den personliga
dimensionen. Man kan dra en slutsats om att samarbeten i SMF-företag och
samarbetenas resultat är mera kopplade till person.
I tabell 18 finns en sammanfattning av diskussionen med informanterna angående
potentiella möjligheter till samarbete med konkurrenter. När det gäller samarbete
kring input-funktioner, kretsade diskussionen delvis kring liknande samarbeten som
företagen redan var involverade i. En ny samarbetsmöjlighet som omnämndes av
samtliga undersökta företag var samarbete kring inköp. Större inköpsvolymer ger lägre
inköpspriser, men eftersom möjliga samarbetspartners inte finns på samma ort är
koordinationen av gemensamma inköp svår.
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Tabell 18 En sammanfattning av informanternas syn på potentiella samarbetsmöjligheter

Oy Ettan Ab

Oy Tvåan Ab

Oy Trean Ab

Oy Fyran Ab

Samarbetsmöjligheter
i inputfunktioner

Inköp och
produktion

Inköp

Inköp och
produktion (av
komponenter)

Inköp och
produktion (även
standardprodukter)

Kommentar

Motiven är
kostnadseffektivitet och
specialisering.

Motivet är
kostnadseffektivitet, men
svårigheten att
koordinera
inköpen gör
nyttan tudelad.

Motivet för
gemensamma
inköp är kostnadseffektivitet, men
att koordinera
inköpen är svårt.

Motivet för
gemensamma
inköp är kostnadseffektivitet, men
att koordinera
inköpen är svårt.

Motivet för
samarbete inom
produktion är
tillgång till
resurser.

Ett motiv för
samarbete inom
produktion är att
skapa ett
heltäckande
produktsortiment,
ett annat är att
kostnaderna för
produktion av
standardprodukter är för höga i
Finland.

Samarbetsmöjligheter
i outputfunktioner

Inga

Försäljning

Försäljning

Försäljning

Kommentar

Den interna
konkurrensen och
risken för
kunskapsöverföring omöjliggör
samarbete i
outputfunktioner.

Samarbete genom
att fungera som
varandras agenter
och representanter på respektive
marknad,
alternativt att
partnern fungerar
som återförsäljare
på de nya
marknaderna,
t.ex. Kina.

Partnern fungerar
som återförsäljare
på de nya
marknaderna,
t.ex. Kina.

Samarbete för att
bygga upp en
organisation för
marknadsföring,
försäljning och
logistik av
standardprodukter.

Förutsättning för att
starta
samarbete

Att hitta
samarbetsvilliga
partners.

Att
överlappningen i
marknads- och
produktdomäner
är liten.

Att beroendet
mellan parterna i
ett samarbete
kring
komponentproduktion är
symmetriskt.

Att
överlappningen i
marknads- och
produktdomäner
är liten.

Att hitta lämpliga
partners.

Att hitta lämpliga
partners.

Att hitta
samarbetsvilliga
partners med
lämpliga och
tillräckliga
resurser.

Man kan konstatera att alla undersökta företag är verksamma inom branscher där
tillgången till produktionsmaterial är öppen för alla och där teknologin och
produktionsmetoderna inte är direkt komplicerade. Detta betyder att motsvarande
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produkter kan tillverkas i länder med lägre produktionskostnader, vilket i sin tur
betyder att de undersökta företagen är tvungna att skapa konkurrensfördelar såsom
bättre kvalitet, bredare sortiment och nya produktinnovationer. Detta är en orsak till
att diskussionen både kring potentiellt och pågående samarbete med konkurrenter
mest fokuserade på möjligheter att pressa kostnaderna.
I kommentarerna kring potentiella samarbetsmöjligheter i output-funktioner var
informanterna mera försiktiga. Inom Ettan såg man vid undersökningstidpunkten inga
möjligheter till samarbete i output-funktioner, medan de övriga såg att det fanns vissa
möjligheter till samarbete inom försäljning. Eftersom output-funktionerna ligger
närmare kunderna ökar riskerna för intern konkurrens.
Att hitta lämpliga och samarbetsvilliga partners, med sådan verksamhet och sådana
produkter att risken för intern konkurrens är mindre är ett första hinder för start av
samarbete med konkurrenter. Svårigheten att hitta lämpliga partners är också ett
problem i samarbeten kring input-funktioner. Den direkta konkurrensen kan upplevas
som mindre i input-funktioner, men de undersökta företagen är verksamma inom
branscher där potentiella partners som finns inom t.ex. ett lämpligt geografiskt avstånd
är mycket få eller inga alls.
7.1

Motiv till samarbete

Interna och externa hinder i den internationella verksamheten ger interna och externa
motiv till att samarbeta med en konkurrent. Hur man väljer att gå runt dessa hinder är
en fråga om att välja hur man organiserar samarbetet, t.ex. om man väljer en
funktionsfördelning eller inte. Olika vägar kan lösa samma problem. I tabell 19 finns
motiven till de undersökta samarbetena presenterade. I tabellen är motiven uppdelade
i interna och externa motiv. Tabellen skall inte tolkas som en generalisering eftersom
den baserar sig enbart på de undersökta fallen.
Både integrerade och sekventiella samarbeten kan utnyttjas för att uppnå
kostnadsfördelar. I integrerade samarbeten kan kostnadseffektivitet antingen uppnås
genom
stordriftsfördelar,
eller
genom
att
allokera
delmoment
(t.ex.
komponenttillverkning) i produktionen till länder där produktionskostnaderna är
lägre. I sekventiella samarbeten igen kan kostnadsnivån sänkas genom att helt fördela
funktionerna på de parter som mest effektivt kan genomföra dem.
Både integrerade och sekventiella samarbeten kan även utnyttjas för att uppnå
synergieffekter genom tillgång till externa resurser. I integrerade samarbeten kan
synergieffekter uppstå p.g.a. att resurserna är likartade men ändå inte identiska. De
kan vara mera eller mindre kompletterande beroende på t.ex. parternas olika
kompetens. Likartade insatser kan således skapa resurskonstellationer som ger
synergieffekter. I sekventiella samarbeten uppstår synergieffekterna genom
specialisering och insats av olika resurser och kompetenser.
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Tabell 19 Interna och externa samarbetsmotiv i de undersökta fallen

Samarbetsmotiv
Internt

Externt

Integrerat samarbete

Sekventiellt samarbete

x Kostnadseffektivitet
x Synergi – specialisering
x Tillgång till resurser

x
x
x
x

x Osäkerhet i efterfrågan
och konkurrens

x Osäkerhet i efterfrågan och
konkurrens
x Behov av lokala
representanter – tillgång till
vertikala aktörer

Kostnadseffektivitet
Synergi – specialisering
Tillgång till resurser
Bredare produktsortiment

Enligt t.ex. Vanyushyn et al. (2009) är de fyra mest viktiga motiven till att konkurrenter
samarbetar med varandra i den internationella verksamheten att hitta nya kunder, att
sänka marknadsföringskostnaderna, att öka produktiviteten samt att erhålla ny
kunskap. Jämfört med den undersökningen har studien i denna avhandling inte
primärt identifierat kunskapsökning som ett motiv. En förklaring kan vara att de fokala
företagen i avhandlingen representerar traditionell industri och inte högteknologiska
branscher. En kunskapsökning kan vara ett primärt motiv i samarbeten i
kunskapsintensiva branscher och funktioner.
Normativa teorier kring samarbete och konkurrens ser beslutet att samarbeta eller inte
som ett fritt val. Valet görs utgående från ett antal beslutsvariabler och man utgår ifrån
att det finns en normalt fungerande marknad. Som exempel kan man nämna Lorange
et al. (1992) som i sin artikel diskuterar olika samarbetsstrategier. De identifierar fyra
generiska samarbetsmotiv. Indelningen är baserad på vilken strategisk betydelse det
affärsområde som berörs av samarbetet har och vilken position på marknaden man har
inom det området. Baserat på deras modell kan företaget fritt välja vilken strategi som
är relevant.
En begränsad marknad som därtill är krympande medför att beslutsvariablerna
begränsas, m.a.o. konkurrenter är tvingade att samarbeta för att överleva (jmf.
Bengtsson & Kock, 2000a) när efterfrågan är krympande och konkurrensen osäker
(jmf. Burgers et al., 1993; 1998). De samarbeten som har analyserats i denna
avhandling har sin grund i krympande marknader och stark priskonkurrens, d.v.s. de
kan till sin natur tolkas som mestadels defensiva. SMF-företag tenderar överlag att vara
mera defensiva i sina strategier (Baird et al., 1994).
Dussauge et al. (2000) hävdar att sekventiella samarbeten mellan konkurrenter är
mera offensiva, medan integrerade samarbeten har en mera defensiv natur.
Undersökningen i denna avhandling kan inte verifiera deras tankegångar i.o.m. att det
inte på den punkten går att generalisera undersökningens resultat. Man kan således
inte dra några slutsatser angående tankegången om att sekventiella samarbeten är
mera offensiva och integrerade samarbeten är mera defensiva.
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7.2

Integrerat, mångfunktionellt och sekventiellt samarbete

Merparten av forskningen behandlar samarbete mellan konkurrenter som ett
endimensionellt fenomen. I viss mån finns det forskning som påpekar att samarbete
mellan konkurrenter är tvådimensionellt (se t.ex. Dussauge & Garrette, 1995; 1998;
Dussauge et al., 2000; 2004 Ghemawat et al., 1986; Mitchell et al., 2002; Porter &
Fuller, 1986).
Den kvantitativa kartläggningen i denna avhandling visade att indelningen av
samarbetstyper i integrerat och sekventiellt samarbete är en statisk, dikotom indelning.
Samarbetstyperna är inte fullständigt varandra uteslutande alternativ. Samarbete
mellan konkurrenter är ett mångdimensionellt fenomen. Det finns hybrider av
integrerat och sekventiellt samarbete, vilka i denna avhandling har fått benämningen
mångfunktionellt samarbete.
I ett mångfunktionellt samarbete kan man identifiera gemensamma och uppdelade
funktioner mellan parterna. Ett exempel skulle vara ett samarbete där man t.ex. för en
produkt samarbetar gemensamt kring materialutveckling (som kan ge spillover-effekter
för utvecklingen av parternas andra produkter), medan man har en fördelning av
funktionerna när det gäller produktion och försäljning.
Integrerade
samarbeten

Mångfunktionella
samarbeten

Beroende av
gemensamma
funktioner

Symmetriskt beroende –
likartad nytta
Parternas motiv likartade

Sekventiella
samarbeten

Beroende av
kompletterande
funktioner

Hybrider

Asymmetriskt beroende –
olika nytta
Parternas motiv kompletterande

Figur 31 Olika typer av samarbete mellan konkurrenter

I ett integrerat samarbete är parterna beroende av en gemensam helhet som alla parter
bidrar till. Nyttan av och motiven till samarbetet är relativt likartade för de inblandade
parterna. Ett sekventiellt samarbete igen innebär att en part inte kan agera förrän den
andra har agerat. Beroendet är därmed asymmetriskt. Parterna kan ha olika nytta av
och motiv till samarbetet, som mera har en kompletterande karaktär än integrerade
samarbeten. I mångfunktionella samarbeten är beroendet, nyttan och motiven en
hybrid av de två extremerna som befinner sig i varsin ända av skalan.
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En indelning av samarbetstyper mellan konkurrenter är således inte en enkel indelning
i två typer. Med beaktande av att konkurrenterna eller parterna kan spela olika roller i
sin relation till varandra, och att rollerna kan ändra under relationens livslängd,
betyder det att en indelning i distinkta samarbetstyper blir ännu mera komplex och
dynamisk. Olika roller i kombination med renodlade integrerade och sekventiella
samarbeten samt i kombination med ett antal hybrider, ger ett stort antal alternativa
samarbetstyper. Strukturella indelningar såsom i figur 31 fungerar dock som ett
hjälpmedel för att visualisera komplexa fenomen.
Indelningen i integrerade och sekventiella samarbeten och motiven till respektive
samarbete har utgående från de empiriska resultaten således inte visat sig vara
självklara. Utgångstanken för indelningen i denna avhandling bygger på företagets
produktionskedja och funktioner i kedjan. Motiven till samarbete står att finna i
kopplingen mellan produktionskedjor och funktioner, m.a.o. olika typer av beroende
mellan parterna (Thompson, 1967).
Ett alternativt sätt att mera artikulerat se på de värdeskapande processerna är att utgå
från nätverkssynsättet (IMP) och den fundamentala idén att nätverk kan beskrivas
utgående från de tre elementen aktörer, resurser och aktiviteter (Håkansson & Snehota,
1995). Företagets värdesystem kan således uppfattas som en uppsättning aktiviteter
som genomförs av olika aktörer. För genomförandet av aktiviteter, behöver aktörerna
resurser och kompetenser.
Utgående från detta synsätt kunde samarbete mellan konkurrenter beskrivas utgående
från de underliggande värdesystemen, d.v.s. olika konstellationer av aktörer, resurser
och aktiviteter. Det finns dock lika många värdesystem som det finns företag, vilket i
sin tur leder till att i princip inget samarbete är det andra likt. Istället för att dela in
samarbeten mellan konkurrenter i integrerade och sekventiella samarbeten, är det lika
relevant att se dem som en kvasi-integration av både vertikala och horisontella
aktiviteter mellan parterna. Benämningen kvasi-integration baserar sig på det faktum
att parterna i samarbetet förblir självständiga aktörer. En funktion i ett företag är
således inte lika med en enskild aktivitet, utan varje funktion kan omfatta olika
aktiviteter och insatser av resurser och kompetenser. Detta kan ge en förklaring till
varför de empiriska resultaten påvisar att motiven kan vara desamma i både
integrerade och sekventiella samarbeten.
Vill man ge ett exempel kan man utgå från funktionen produktion. De primära
aktiviteterna i produktionen är den fysiska tillverkningen och utnyttjandet av maskiner
och produktionskapacitet. Andra aktiviteter är t.ex. processtyrning, kvalitetssäkring,
materialbearbetning och eventuell efterbehandling av färdiga produkter. Ett samarbete
som omfattar funktionen produktion kan således omfatta olika aktiviteter där parternas
insatser kan vara likartade, likaväl som de kan vara olika, baserat på att parterna har
olika resurser och kunskap i de olika aktiviteterna.
7.3

En personrelaterad dimension av samarbete

I samarbeten mellan konkurrerande SMF-företag är det sociala kapitalet viktigt (jmf.
Ahuja, 2000; Hu & Korneliussen, 1997; Yami & Nemeh, 2014). Samarbetena är till
stora delar informella (jmf. Easton, 1990). Den kvantitativa kartläggningens upptäckt
att samarbeten mellan konkurrenter ofta är baserade på muntliga avtal är en indikation
på detta. Personliga relationer är inte ett motiv till att samarbeta, snarare skall de
uppfattas som en faktor som underlättar samarbete.
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I SMF-företag rör sig samarbetena på personnivå, och grundar sig ofta på tidigare
personliga relationer (jmf. Kaufmann, 1995). Samarbete med en känd partner minskar
riskerna (Dubini & Aldrich, 1991). I samtliga fokala företag i denna avhandlings
fallstudier finns det exempel där samarbetena är en naturlig förlängning av personliga
relationer. Upptäckten att många av samarbetena grundar sig på muntliga avtal torde
vara kulturbetingat. I Finland uppfattas en muntlig överenskommelse som lika stark
som ett skriftligt avtal.
Personliga mål, värderingar och förväntade konskevenser är grunden för personliga val
och personligt beteende. Resultatet av ett samarbete är beroende av dessa val. Den ena
parten kan uppleva att den andra agerar på ett sådant sätt som står i strid med de egna
normerna och värderingarna. Ett grovt övertramp förorsakar konflikter. Om parternas
sätt att interagera och sätt att arbeta uppfyller förväntningarna, underlättar det
uppkomsten av ömsesidigt förtroende. Likaså främjar liknande normer och värderingar
förtroendet mellan parterna, och motverkar lockelsen att agera opportunistiskt (Heide
& John, 1992; John, 1984). Likheter mellan parternas företagskultur och sätt att leda
företaget påverkar resultaten av samarbeten positivt (Kim & Parkhe, 2009).
Ettans samarbete med konkurrenter i Ryssland och Estland är exempel på hur
nyckelpersoners agerande påverkar resultaten av samarbetet. I Ryssland var problemet
att VD:n i partnerföretaget agerade på ett enligt Ettan affärsmässigt oetiskt sätt, vilket
skapade misstroende mellan parterna. Konsekvensen blev att samarbetet upphörde,
vilket kraftigt minskade Ettans verksamhet i Ryssland. I Estland igen är det VD:n i
partnerföretaget som inte har samma målsättning och utvecklingsvilja som
nyckelpersonerna i Ettan, vilket har skapat konflikter.
En annan sida av det faktum att samarbeten mellan SMF-företag är personrelaterade är
att samarbetenas kontinuitet inte enbart är beroende av parternas integritet, utan även
beroende av enskilda personer i ledningen. Samarbetena är inte institutionaliserade i
företagen, utan det är personer i företagsledningarna som samarbetar med varandra.
Informanterna från Tvåan, Trean och Fyran omnämnde byte av nyckelpersoner som en
potentiell risk i deras samarbeten. Byte innebär en risk för kontinuiteten när
nyckelpersonerna upphör att arbeta i företagen. Företagen representeras av enskilda
personer, och det är deras engagemang för samarbetet som driver det framåt. Detta är
en fråga som kunde uppmärksammas mera. Det kan vara skäl att i företagen förbereda
sig för eventuella byten av nyckelpersoner, ifall samarbetena är strategiskt viktiga för
företagen.
7.4

Individuell kontra kollektiv kontroll

En relevant fråga i ett internationellt samarbete mellan konkurrenter är om marknaden
kräver en anpassning av strategin (Bradley, 2002). Frågan är om företaget kan använda
sig av en global strategi, eller kräver marknaden mera eller mindre anpassning. På
geografiskt splittrade marknader, kan företaget söka lokala samarbetsparter, för att
anpassa sig till marknaderna. En moderat koordination av samarbeten innebär att
företaget söker lokala samarbetspartners för olika, större marknadsområden. Vid en
global strategi tenderar företagen att involvera sig i samarbeten som omfattar alla
marknader och aktiviteter.
Ettans samarbete i Ryssland är ett typexempel på ett samarbete som uppstod till följd
av ett krav på en lokal anpassning. Tvåan och Trean kan fungera som exempel på
företag som kan sägas befinna sig i en situation mitt emellan en anpassad och global
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strategi. Det samarbete som man nu är involverade i berör de nuvarande marknaderna
globalt. Däremot på de nya potentiella marknaderna, t.ex. i Kina upplever man att man
behöver lokala samarbetspartners för att täcka de marknaderna. I Fyrans samarbete
däremot finns det inga drag av marknadsanpassning, snarare kan man tolka det som
att strategin är global.
En annan relevant fråga som tangerar behovet av marknadsanpassning berör behovet
av koordination och kontroll av aktiviteterna i ett internationellt samarbete (Bradley,
2002; Luo, 2004). Hur koordineringen, lokaliseringen och anpassningen av
aktiviteterna på hemmamarknaden och internationellt skall verkställas är ett viktigt
beslut. En annan fråga som är relevant är hur samarbetet skall styras?
Resultaten i avhandlingen ger upphov till en diskussion kring styrningen av de
undersökta samarbetena. I internationella samarbeten kan samarbetet styras på
distans, d.v.s. parten som har huvudansvaret är inte fysiskt inblandad i samarbetets
verksamhet (t.ex. i produktionssamarbeten där produktionen sker hos motparten).
Distansstyrning är dock riskabelt. Distansstyrningen kan fungera, om t.ex. den
kollektiva kontrollen är stark. Kontrollen styrs av förtroende mellan parterna och
gemensamma normer och värderingar (jmf. Heide & John, 1992; John, 1984). Den
personliga dimensionen accentueras således i frågor som berör distansstyrning. Ett
annat, mera resurskrävande sätt är att ha egen personal på plats hos den lokala
samarbetspartnern. Denna möjlighet är knappast relevant för SMF-företag, eftersom
de ofta samarbetar för att kunna undvika direkta investeringar på de lokala
marknaderna (Kaufmann, 1995). Av de analyserade fallen är Ettans ryska och estniska
samarbeten exempel på sådana fall där behovet av kontroll upplevdes som uppenbar av
Ettan. Man ansåg sig ändå inte ha resurser att ha egen personal på plats.
Individuell kontroll
- ensidigt
- uppfyllande av egna intressen
- behov av formaliserade
kontrollmekanismer

Högre

Brist på förtroende
Motstridiga mål
Litet ömsesidigt beroende
Svagt åtagande/engagemang

Kollektiv kontroll
- ömsesidigt
- säkerställande av samarbetets framgång
- gemensamma rutiner, normer
och värderingar

Risk i samarbetet

Lägre

Starkt förtroende
Kompatibla mål
Starkt ömsesidigt beroende
Starkt åtagande/engagemang

Figur 32 Individuell kontra kollektiv kontroll i samarbeten mellan konkurrenter

Exempel på samarbeten mellan konkurrenter där den individuella kontrollen kan ta
överhand är t.ex. samarbeten som är nyligen startade. Detta gäller speciellt i sådana fall
där samarbetet inte bygger på tidigare personliga relationer. Man känner inte varandra
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från tidigare, och har inte hunnit bygga upp ett förtroende för varandra och varandras
kunnande och kapacitet. Samarbetet befinner sig ännu i ett outvecklat stadium där
parterna inte är beroende av varandra. Man har t.ex. inte förhandlat om målen i
samarbetet och hur man skall dela resurserna. Även i mogna samarbeten kan den
individuella kontrollen destruktivt ta överhand. Opportunism, att man inte uppfyller
överenskommelser, att man inte vill investera tid och resurser i samarbetet, att
samarbetet inte uppfyller sin funktion, att parterna ”går förbi” samarbetet och t.ex.
säljer direkt till kunder o.s.v. är exempel på beteenden som leder till att tilltron till
samarbetet avtar. I Ettans samarbete i Ryssland fick den individuella kontrollen av
olika orsaker till slut övertaget över den kollektiva kontrollen.
I samarbeten mellan konkurrenter kan parterna försöka reglera kontrollen via avtal och
ägoförhållanden. Inom t.ex. transaktionskostnadsteorin får ägoförhållanden
uppmärksamhet eftersom teorin fokuserar på transaktionskostnader (i detta fall
kostnader för koordination och kontroll) och risker för opportunism (Hennart, 1988).
Informella samarbeten styrs av andra mekanismer än formella avtal och
ägoförhållanden. En kollektiv kontroll minskar riskerna i samarbetet och är därmed
mera produktiv än en individuell kontroll.
7.5

Spänning mellan samarbete och konkurrens

I denna avhandlings teoretiska del har det många gånger poängterats att spänningen
mellan samarbete och konkurrens är centrala element i ett samarbete mellan
konkurrenter. För det första har samarbetets strategiska betydelse en inverkan på
huruvida det finns potentiella konkurrens- och konfliktsituationer i samarbetet. Ett
samarbete som har en stor strategisk betydelse för parternas verksamhet kan medföra
flera potentiella konkurrens- och konfliktsituationer, jämfört med ett samarbete som
har en liten strategisk betydelse. Har samarbetet liten strategisk betydelse innebär det
att parterna relativt enkelt t.ex. kan kompensera de aktiviter som sker inom ramen för
samarbetet med egna åtgärder.
Likaså påverkar parternas inbördes konkurrens spänningen. Om parterna säljer
identiska produkter till samma kunder är den inbördes konkurrensen stor. Om
däremot parternas produkter är differentierade och man p.g.a. den orsaken delvis säljer
till olika kunder minskar den inbördes konkurrensen. En koppling mellan samarbetets
strategiska betydelse och parternas inbördes konkurrens ger ett positioneringsschema
som är presenterat i figuren nedan.
Ur figur 33 kan man utläsa att inget av de analyserade samarbetena utgående från
denna positionering hamnar i riskzonen för största sannolikhet för misslyckande.
Visserligen omfattar även de andra zonerna ett element av spänning mellan samarbete
och konkurrens, men sannolikheten att de skall misslyckas p.g.a. av den orsaken är
mindre. Det är skäl att i detta samanhang påminna att samarbeten mellan
konkurrenter kan misslyckas även av andra orsaker än inbördes konkurrens och
samarbetets strategiska inriktning, vilket betyder att de analyserade samarbetenas
kontinuitet på inget sätt är garanterad trots att de enligt figuren är (teoretiskt) mera
riskfria
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Stark
Oy Fyran Ab

Parternas
inbördes
konkurrens

Oy Ettan Ab
Oy Tvåan Ab
Oy Trean Ab

Svag
Liten

Stor

Samarbetets strategiska betydelse

= ”riskzon” för misslyckat samarbete

Figur 33 Positionering av de analyserade samarbetena utgående från parternas inbördes
konkurrens och samarbetets strategiska betydelse

Parterna i det samarbete som Fyran är involverad i konkurrerar kring försäljningen
men samarbetar kring utvecklandet av en gemensam kvalitetsstandard. Man tillverkar
likartade produkter av samma material och säljer till samma kunder. Den inbördes
konkurrensen i samarbetet är således stor. Däremot är samarbetets strategiska
betydelse relativt liten. Den gemensamma kvalitetsstandarden fungerar som ett bra
marknadsföringsargument, men Fyran är inte på ett avgörande sätt beroende av
samarbetet.
I de andra analyserade samarbetena är däremot konkurrensen mellan parterna relativt
liten, medan den strategiska betydelsen är stor. I samarbetet mellan Tvåan och Trean
har man medvetet valt att specialisera sig på tillverkning av olika produkter, för att
skapa synergieffekter och för att uppnå kostnadseffektivitet på en begränsad
världsmarknad. Ettans avslutade samarbete i Ryssland berörde enbart en produktnisch
och enbart den ryska marknaden. Den inbördes konkurrensen var liten eftersom den
ryska samarbetspartnern fokuserade på andra produktnischer och enbart på den ryska
marknaden.
Den strategiska betydelsen på den ryska marknaden var för Ettan stor. Det avslutade
samarbetet innebar att Ettans penetration av den ryska marknaden avstannade när
samarbetet upphörde. I Ettans samarbete i Estland har den inbördes konkurrensen
avvecklats efterhand i.o.m. den estniska partnerns agerande. Den estniska partnern
tillverkade liknande produkter i början av samarbetet, men produktionen avvecklades
och den estniska partnern blev allt mera beroende av samarbetet. För Ettan är det
estniska samarbetet strategiskt avgörande för kostnadseffektiviteten.
Den inbördes konkurrensen mellan samarbetande konkurrenter är beroende på
överlappning i marknads- och produktdomäner. En överlappning i marknadsdomäner
avser att man säljer till samma typer av kunder på samma marknader, medan en
överlappning i produktdomäner avser att man säljer samma produkter som uppfyller
samma kundbehov. En positionering av de analyserade samarbetena finns presenterad
i figur 34.
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Stor

Överlappning
marknad

Oy Tvåan Ab
Oy Trean Ab

Oy Fyran Ab

Oy Ettan Ab
Liten
Stor
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Överlappning produkt
= ”riskzon” för misslyckat samarbete

Figur 34 Positionering av de analyserade samarbetena utgående från överlappning i
marknads- och produktdomän

Kim och Parkhe (2009) hävdar att en likhet i t.ex. marknads- och produktdomänerna
har en negativ inverkan på samarbetena. Utgående från figur 34 kan man utläsa att
Fyrans samarbete utgående från positioneringen hamnar inom riskzonen för största
sannolikhet för misslyckande. Då det råder stor överlappning i marknads- och
produktdomänerna finns det stor risk för oönskad kunskapsöverföring. Eftersom
parterna i samarbetet tillverkar av samma råmaterial, finns det inga större hemligheter
gällande material, produktionsmetoder o.s.v. Det man däremot hemlighåller i
samarbetet är nya produktidéer. Övriga hemligheter är de affärsmässiga såsom
strategier, mål, prisnivåer, kunder o.s.v. Inom Fyran ser man inga andra större risker
med samarbetet, förutsatt att denna information kan hemlighållas.
I Tvåans och Treans samarbete råder det en överlappning enbart vad gäller marknader.
Man säljer till samma kunder på samma marknader. I samarbetsavtalet ingår att Trean
kan sälja direkt till kunder utan att gå via samarbetet. Man har dock i samarbetet
skapat en mekanism för att undvika konflikter p.g.a. denna direktförsäljning. För
direktförsäljningen betalar Trean en provision till Tvåan. Utan provisionssystemet
skulle det finnas en klar inbördes konkurrenssituation. I Trean är man heller inte aktiv
vad gäller att marknadsföra sig direkt, utan snarare är det fråga om gamla kunder som
själva tar kontakt.
Både i Ettans ryska och estniska samarbete rådde det en överlappning i
produktdomänerna. Utanför samarbetet fokuserade man på olika marknader. I det
estniska samarbetet kan man igen konstatera att denna överlappning avvecklats, i.o.m.
att den estniska partnern slutade tillverka egna produkter. Från att i början ha varit ett
samarbete mellan konkurrenter, har det allt mera blivit ett rent underleverantörssamarbete.
Man kan konstatera att i de flesta av de analyserade fallen är den direkta konkurrensen
mellan parterna liten. Antingen är det ett medvetet val från parternas sida att avveckla
eller begränsa en överlappning i produkt- och marknadsdomänerna, eller så har man
skapat skyddsmekanismer för potentiella konflikter beroende på den interna
konkurrensen. I diskussionerna kring potentiella samarbetsmöjligheter med andra
konkurrerande partners gav informanterna som representerade Ettan, Tvåan och Fyran
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ett rakt svar att möjligheter finns, ifall produkt- och/eller marknadsdomänerna inte
överlappar varandra.
Samarbete mellan konkurrenter kan ses som en växelverkan mellan vertikal och
horisontell logik. Konsekvenserna av det horisontella samarbetet är att parternas
position och konkurrenskraft i deras vertikala relationer förbättras, vilket är en kritisk
faktor för samarbetet. Samarbetet ökar parternas konkurrenskraft, inte enbart
gentemot andra konkurrenter utan även gentemot samarbetspartnern. Samarbete
mellan konkurrenter är komplext eftersom det grundar sig på motsatt logik. Grunden
för konkurrens är att aktören vill maximera sin egen nytta, vilket betyder att man
ogärna samarbetar. Samarbete igen grundar sig på att man vill uppnå gemensamma
mål.
Den enda typen av relation mellan konkurrenter är inte konkurrens, utan de kan ha
olika typer av relationer till varandra som varierar över tiden (Bengtsson & Kock, 1999;
Easton, 1990; Easton & Araujo, 1992). Relationerna är egentligen inte kopplade till
olika aktörer, utan till olika aktiviteter. Konkurrenter kan således samtidigt t.ex.
samarbeta inom vissa aktiviteter, konkurrera i andra, och slutligen i vissa aktiviteter
samexistera (varken samarbeta eller konkurrera). Ett samarbete mellan konkurrenter
förändrar relationen mellan parterna, från att enbart omfatta konkurrensinriktade
aktiviteter till att även omfatta samarbetsinriktade aktiviteter.
När produkt- och marknadsdomänerna är lika blir spänningen mellan samarbete och
konkurrens för stor. Även om konkurrensen inom i stort sett alla branscher har ökat, är
konkurrensen mellan två företag sällan total, d.v.s. man har totalt överlappande
produkt- och marknadsdomäner (jmf. Ritala, 2009). Orsakerna till detta är: 1)
geografisk diversifiering, 2) produktdiversifiering, 3) diversifiering vad gäller val av
operationsalternativ och distributionskanal, samt 4) olika marknaders olika strategiska
betydelse för företagen. Detta faktum gäller även konkurrenter som samarbetar.
Ett sätt att mildra spänningen mellan samarbete och konkurrens är att t.ex. skilja på
marknads- och produktdomänerna där man samarbetar och inte samarbetar (Carlin et
al., 1994; Gomes-Casseres, 1996). I ett samarbete som riktar sig till internationella
marknader, har parterna en möjlighet att splittra samarbete och konkurrens på olika
domäner. Man samarbetar t.ex. internationellt, men konkurrerar hemma. Denna
situation kan gälla när parterna kommer från samma land. Även i situationer där
parterna kommer från olika länder kan det vara skäl att separera samarbete och
konkurrens, så att spänningen mellan de båda dimensionerna inte skall leda till en
destruktiv konflikt. Detta kan göras så att man t.ex. avgränsar samarbetet till specifika
produkter (t.ex. produkter som kompletterar varandra) eller marknader. I Ettans
samarbete i Ryssland var det t.ex. bestämt vilken del av den ryska marknaden och
vilken nisch samarbetet berörde. I övrigt var inte Ettan aktiv på den ryska marknaden.
En annan möjlighet att separera samarbete och konkurrens är att avgränsa samarbetet
till funktioner som inte direkt konkurrerar med parternas kärnverksamhet (t.ex.
samarbete kring forskning och utveckling). Parterna kan välja att differentiera sig,
d.v.s. söka nya marknader och nya segment, utveckla nya produkter o.s.v. Parterna
anser sålunda att samarbetet är tillräckligt värdefullt för att skapa mekanismer i syfte
att undvika konflikt. I Tvåans och Treans fall har parterna t.ex. upphört att utveckla och
tillverka likadana produkter, utan istället satsar man på att tillsammans skapa ett
kompletterande produktsortiment.
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På individnivå är det svårt att samarbeta och konkurrera kring samma resurser inom
samma funktioner och aktiviteter. (Bengtsson & Kock, 2000a; Fernandez et al, 2014).
Det kan vara skäl att försöka dela de konkurrens- och samarbetsinriktade funktionerna
och aktiviteterna på olika personer eller avdelningar. Det kan ändå vara omöjligt i
SMF-företag, p.g.a. ett begränsat antal nyckelpersoner och affärsområden i företagen.
En slutsats, som också stöds av resultaten, är att när det gäller SMF-företag kan man
mera karaktärisera det fenomen som undersöks i denna avhandling som samarbeten
mellan kollegor och inte mellan konkurrenter.
Ett resultat av Bengtsson och Kocks (2000a) studie är att konkurrenter samarbetar
kring funktioner långt ifrån kunden och konkurrerar i funktioner nära kunden. Denna
avhandling uppvisar andra resultat (se t.ex. tabell 9 i kapitel 4.4.2). Konkurrenter
samarbetar inte enbart i input-funktioner utan en stor del av de undersökta
samarbetena innehöll även output-funktioner såsom distribution, marknadsföring och
försäljning.
Slutsatsen av detta resultat är att det inte per definition är funktionens position i
produktionskedjan som är avgörande för om konkurrenter samarbetar eller inte, utan
det är spänningen mellan samarbete och konkurrens som är av betydelse.
Konkurrensen är mera påtaglig i funktioner nära kunden (t.ex. försäljning till
gemensamma kunder), men om parterna vidtar åtgärder för att minska spänningen
mellan samarbete och konkurrens, möjliggörs även samarbeten i output-funktioner.
Resonemanget får understöd av Kaufmanns (1995) studie. Ett distributionssamarbete
mellan konkurrenter kräver starkare förtroende mellan parterna än ett
produktionssamarbete. Detta p.g.a. större risk för opportunism. Risken i sig resulterar
i att konkurrenter naturligt hellre samarbetar kring t.ex. produktion (input) än t.ex.
distribution (output), ifall risken inte kan minimeras.
7.6

Samarbetsparternas olika roller

Att indela olika samarbetsformer i vertikala och horisontella former är en strukturell
indelning. Den ena utesluter inte den andra. Vertikala samarbeten kan bli horisontella,
och vice versa. Kontentan av denna diskussion är att indelningen mellan vertikala och
horisontella samarbeten inte är tillräcklig. Den kvantitativa kartläggningen i denna
avhandling visade att samarbete mellan konkurrenter är ett mångdimensionellt
fenomen. Den strukturella indelningen fungerar dock som ett hjälpmedel för att
förenkla ett komplext fenomen.
Istället för en strukturell indelning, kan man i samarbeten mellan konkurrenter prata
om roller (Bengtsson & Kock (2000b). Konkurrenter kan i sin relation till varandra ha
rollen som t.ex. konkurrent, samarbetspartner, köpare, eller säljare. (jmf. Carlin et al.,
1994). Rollen som konkurrent ändras till rollen som samarbetspartner när
konkurrenter ingår ett samarbete. Samtidigt kan man dock konkurrera på en annan
marknad. I vissa produktgrupper kan man vara konkurrenter, medan man i andra är
komplementärer. Ett exempel är Ettans samarbete i Ryssland. Samarbetet berörde
produktion och försäljning av en viss typ av produkter på den ryska marknaden. Andra
marknader utanför Ryssland och övriga produktsegment berördes inte av samarbetet,
vilket betyder att parternas roller var olika på t.ex. de olika marknaderna.
I ett sekventiellt samarbete mellan konkurrenter kan den ena parten fungera som
säljare och den andra som köpare. Ett sekventiellt samarbete kan bli
konkurrensinriktat om den ena parten som levererar till den andra parten, också
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förbigår denna genom att leverera direkt till slutkunden. Exempel på hur parternas
roller kan ändras från samarbets- till konkurrensinriktade kan identifieras i ett av
Tvåans tidigare samarbeten med konkurrenter. Tvåan fungerade på ryska marknaden
som återförsäljare åt en av sina konkurrenter (samarbetsroll). Då samarbetsparten
började sälja direkt till de ryska slutkunderna, omändrades relationen till
konkurrensinriktad.
Rollerna är inte bundna till aktörer utan till funktioner och aktiviteter. Skulle rollerna
vara bundna till aktörerna skulle det betyda att en aktör spelar enbart en roll åt gången.
Istället är det så att en partner kan spela flera roller samtidigt i samarbetet.
Konkurrensen är inte kopplad enbart till parterna, utan likaså kopplad till funktionerna
och aktiviteterna. Aktörerna är inte antingen konkurrenter eller icke-konkurrenter,
utan kan vara både och samtidigt. Man konkurrerar i vissa funktioner och samarbetar i
andra. Ett renodlat exempel på detta är Fyrans samarbete. Parterna samarbetar inom
produkt- och kvalitetsutveckling, medan de är direkta konkurrenter inom
försäljningen. I vissa funktioner finns det kanske inget inslag av varken samarbete eller
konkurrens, t.ex. inom administrativa funktioner.
I figur 35 är skiftena i roller illustrerade. Figuren kan tolkas på två olika sätt. Å ena
sidan kan man se figuren illustrera ett nätverk av flera aktörer och deras relationer
samt förändringar i relationerna till varandra. Å andra sidan kan det illustrera ett fokalt
samarbete där parternas växlande roller i förhållande till varandra framgår ur figuren.
Kunder

Företaget

Komplementärer

Vertikalt

Konkurrenter

Leverantörer
Horisontell
Figur 35 Förändringar i roller i relation till det fokala företaget

Att rollskiften förekommer i ett samarbete medför att samarbetets karaktär skiftar i
takt med att parterna byter roller. Rent forskningsmässigt betyder detta att fokus i
samarbetsforskningen kunde överflyttas från strukturer och positioner till processer
och roller. Exempel på rollskifte kan man t.ex. hitta i Ettans samarbete i Estland. I
samarbetets början var parterna konkurrenter. Nu kan den estniska partners roll i
förhållande till Ettan närmast beskrivas som en leverantörsroll.
Om man kopplar diskussionen kring roller samman med diskussionen kring
spänningen mellan samarbete och konkurrens, kan man konstatera att parterna i ett
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samarbete eftersträvar att minska överlappningen i roller. Parterna strävar att skifta
roller från överlappande till kompletterande roller inom t.ex. marknads- och
produktdomäner. Konkurrensen är mera påtaglig i överlappande roller.
Överlappande roller i
marknadsdomäner
Liten

Stor
Stor

)
Byte av roll

)
Överlappande
roller i produktdomäner

Byte av roll

Liten

Kompletterande
roller i marknads- och
produktdomänerna

Figur 36 Förändring av parternas roller i ett samarbete mellan konkurrenter

En slutsats av diskussionen är således tudelad. För att ett samarbete mellan
konkurrenter skall fungera och inte genomsyras av destruktiva konflikter bör parterna
antingen (1) avveckla konkurrentrollen (överlappningen) sinsemellan eller (2) utveckla
andra mekanismer för att hantera konkurrenssituationen mellan dem, t.ex. genom att
definiera när man har rollen som konkurrent och när som samarbetspartner. Man kan
definiera inom vilka domäner man konkurrerar och inom vilka man samarbetar.
7.7

Problem och risker i samarbeten mellan konkurrenter

Många studier visar att det kan vara en större risk för att ett samarbete mellan
konkurrenter skall misslyckas, än för ett samarbete där parterna inte kan betraktas som
konkurrenter. (Bucklin & Sengupta, 1993; Hamel et al., 1989; Park & Russo, 1996). Det
finns många källor till problem och risker, eftersom en part kan utnyttja samarbetet för
att stärka sin konkurrenskraft gentemot gemensamma kunder.
I tabell 20 finns de upplevda problemen och riskerna i de analyserade fallen
sammanfattade. En risk innebär att en möjlig händelse eller situation kan påverka
samarbetet negativt, m.a.o. risker är latenta och behöver inte förverkligas om de kan
undvikas. Den negativa konsekvensen av en risk som förverkligas kan vara att
samarbetet upphör. Ett problem kan snarare uppfattas som en svårighet som bör lösas
för att samarbetet skall fungera såsom det är avsett.
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Tabell 20 Upplevda problem och risker i de analyserade fallen

Olika faser i
samarbetet

Problem och risker

Före start av
samarbete

x Problem att hitta samarbetsvilliga partners med
relevanta resurser

Pågående
samarbete

x För stor överlappning i produkt- och
marknadsdomäner – intern konkurrens
x Risk för informations- och kunskapsöverföring
x Asymmetriskt beroende av varandra –
asymmetriskt beroende av samarbetet
x Koordination – kontroll
x Konflikter p.g.a. olika mål och brutna
överenskommelser
x Nyckelpersonernas engagemang

Ur tabell 20 kan man utläsa att en del av de problem och risker som informanterna
berörde i diskussionerna inte är typiska för enbart samarbeten mellan konkurrenter,
utan de är relevanta även för vertikala samarbeten. Problem att hitta partners,
asymmetriskt beroende, koordination och kontroll, konflikter som berör mål och
överenskommelser, samt nyckelpersoners engagemang är problem och risker som
berör såväl horisontella som vertikala samarbeten. Risken för överlappning i domäner
och intern konkurrens är däremot specifikt för samarbete mellan konkurrenter. Ju
närmare kunden man rör sig i samarbetet, desto större orsak är det att försöka undvika
överlappningen och den interna konkurrensen. Både i vertikala och horisontella
samarbeten sker det en överföring av information och kunskap, men typen av
information och kunskap som överförs och hur denna överföring opportunistiskt kan
utnyttjas av samarbetande partners gör att denna risk är specifik för horisontella
samarbeten.
Enligt resultaten i denna avhandling är det skäl att ändå inte överpoängtera att
samarbete mellan konkurrenter är riskfyllt. Att samarbeta kan ge en strategisk och
operativ nytta och det är därför skäl att inte undvika möjligheterna. Kaufmann (1995)
konstaterar att det sällan uppstår samarbeten mellan konkurrenter som upplevs som
riskfyllda. Den kollektiva kontrollen, t.ex. i form av förtroende och personliga
relationer, möjliggör att parterna t.ex. kan skydda sin kärnkompetens från varandra
(jmf. Kale et al., 2000). Genom att utveckla gemensamma rutiner i samarbetet kan man
komma överens om hur man skall gå tillväga för att minska riskerna så att alla parter
upplever att de kan uppnå sina mål och erhålla en nytta av samarbetet. Som exempel
kan man ta Fyrans samarbete. Parterna besöker regelbundet varandras fabriker. Man
har förtroende för varandra och utbyter relativt öppet information kring t.ex.
råmaterial och produktionsmetoder. Däremot hemlighåller man information som berör
t.ex. potentiella, pågående och avslutade affärer samt nya produktinnovationer.
Ett delsyfte i denna avhandling är att diskutera problem och risker i integrerade och
sekventiella samarbeten mellan konkurrenter, m.a.o. att diskutera om problemen och
riskerna är olika eller har olika innebörd beroende på samarbetstyp. Utgående från
resultaten kan man inte säga att det råder klara skillnader mellan integrerade och
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sekventiella samarbeten när det gäller upplevda risker och problem. Orsaken till detta
är att riskerna och problemen inte är beroende enbart av samarbetstypen, utan även
andra faktorer påverkar de upplevda riskerna och problemen och vilken innebörd de
har. En dylik annan faktor är t.ex. om samarbetet berör input- eller outputfunktioner.
Ett tredje exempel är om samarbetet berör kärnverksamheten eller om det berör
verksamhet av ringa strategisk betydelse.
Vill man ge exempel på hur risker och problem kan ha olika innebörd och betydelse,
kan man ta risken för informations- och kunskapsöverföring. Informationsöverföring
innebär att det är ren information som avslöjas, medan kunskapsöverföring innebär att
motparten lär sig något nytt (jmf. Hamel, 1991). Enligt teorin finns det i ett integrerat
samarbete en större risk för att motparten får tillgång till kritisk kunskap, jämfört med
ett sekventiellt samarbete (Park & Russo (1996). I ett sekventiellt samarbete är
möjligheten att skydda sig från insyn från motparten lättare, eftersom parterna
fokuserar på skilda funktioner i samarbetet. Den här diskussionen måste dock sättas i
relation till t.ex. vilken funktion samarbetet berör.
I integrerade samarbeten kan det ske en ofrivillig kunskapsöverföring om man
samarbetar kring t.ex. produktutveckling, men förutsättningarna för lärande är
betydligt mindre om samarbetet berör t.ex. inköp. Ettans produktionssamarbete med
den estniska partnern kan tas som exempel. Kunskap om t.ex. material och
produktionsmetoder kan i ett produktionssamarbete överföras till partnern. I Ettans
fall kan man ändå inte tala om en riskfylld kunskapsöverföring i.o.m. att den estniska
partnern redan har den behövliga kunskapen. Om kunskapsöverföringen är
symmetrisk, är det egentligen liten risk eftersom parterna lär sig lika mycket.
I sekventiella samarbeten kan man tala om en risk för ofrivilligt informationsavslöjande. I samarbeten som omfattar output-funktioner, t.ex. marknadsföring, finns
det en risk att information om kunder, potentiella kunder, strategier o.s.v. avslöjas. I
t.ex. Tvåans och Treans samarbete ses detta ändå inte som en risk. I samarbetet är det
överenskommet att Trean som sköter tillverkningen har rätt att upprätthålla en kontakt
till marknaden även om det primärt är Tvåan som sköter försäljningen. I verksamhet
som berör strategiskt perifera affärsområden har risken för informations- och
kunskapsöverföring mindre betydelse. Likaså har samarbetets motiv en betydelse.
Sakakibara (1997) konstaterar att ett kostnadsdelningsmotiv i ett samarbete mellan
konkurrenter är mindre riskfyllt än ett kunskapsdelningsmotiv. Inget av de undersökta
samarbetena i denna studie har kunskapsdelning som primärt motiv för samarbetet.
Vill man ge ett annat exempel kan man konstatera att asymmetriskt beroende kan ha
två olika innebörder i ett samarbete. För det första kan det vara ett asymmetriskt
beroende av partnern, för det andra kan det vara ett asymmetriskt beroende av
samarbetet. Beroende mellan parterna är ett tveeggat svärd (Spekman & Celly, 1995).
Beroende mellan parterna ökar sannolikheten för att parterna skall börja samarbeta,
men samtidigt kan det vara en källa till konflikt (jmf. Street & Cameron, 2007). I ett
sekventiellt samarbete ökar en långtgående funktionsfördelning och specialisering
beroendet av den andra parten.
Den kvantitativa kartläggningen verifierade att beroende upplevs som ett större
problem i sekventiella samarbeten än i integrerade. En balans mellan graden av
specialisering och beroende är en utmaning för samarbetet. I t.ex. Tvåans och Treans
sekventiella samarbete är det Tvåan som sköter om försäljningen till kunderna. Trean
har ändå en viss kontakt till marknaden, eftersom Trean på provisionsbasis kan sälja
till de stamkunder som direkt tar kontakt. Att vara assymmetriskt beroende av
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samarbetet igen innebär att samarbetet i sig är strategiskt mera viktigt för någon av
parterna, och detta är en risk som inte är kopplad till samarbetstyp.
7.8

Hinder i den internationella verksamheten

De företag som är involverade i de samarbeten som har undersökts i fallstudierna har
samtliga mycket erfarenhet av internationell verksamhet. Deras historia som
exportörer är relativt lång. De hinder som de stöter på i den internationella
verksamheten är således inte kopplade till ett startskede i verksamheten (jmf.
Hollensen, 2004). De är heller inte kopplade till exportkunskap och procedurer i själva
exportaktiviteterna (jmf. Suarez-Ortega, 2003). De hinder som försvårar företagens
internationella verksamhet är relativt få, men betydande.
I Ettans samarbeten är hindren att vissa marknader kräver tillgång till lokala nätverk
och aktörer, att världsmarknaden är krympande, samt att de stöter på priskonkurrens
(p.g.a. höga produktionskostnader i hemlandet) från utländska aktörer. För Tvåans och
Treans del är hindren också krympande marknader, medan Fyran igen stöter på
priskonkurrens. Hindren är relativt lika för samtliga företag, trots att de representerar
olika branscher. Dock representerar de en industri som främst kan karaktäriseras som
produktionsintensiv, där man med hjälp av mindre innovationer har en möjlighet att
uppnå konkurrensfördelar gentemot andra aktörer.
De hinder som de undersökta företagen stöter på kan utgående från Backhaus et al.s
(2005) indelning karaktäriseras som strukturella, till största del kopplade till
situationen på världsmarknaden. Hindren är inte skapade av andra aktörers
ageranden. Priskonkurrens kunde tolkas som ett hinder som beror på andra aktörers
ageranden, men egentligen är priskonkurrensen beroende av de höga
produktionskostnaderna för speciellt standardprodukter i Finland. Olika hinder ger
olika motiv till att samarbeta. Speciellt finländska SMF-företag inom traditionell
industri har orsak att koordinera sina begränsade resurser för att effektivera
verksamheten och på så sätt kunna dra ned på kostnaderna
7.9

Empiriskt reviderad modell

En utgående från litteraturgenomgången baserad a priori teoretisk modell för att
analysera internationella samarbeten mellan konkurrenter presenterades i slutet av
den teoretiska delen (figur 21 i kapitel 3.8). I figur 37 presenteras en reviderad modell
baserad på den empiriska delen. Nedan och i kapitlet om studiens kontribution
diskuteras förändringarna i modellen jämfört med a priori modellen.
Samarbete är ett verktyg för att driva den internationella verksamheten framåt, vilket
även betyder att om samarbetet stöter på motgångar så påverkar det även den
internationella verksamheten negativt. Man torde kunna påstå att den internationella
verksamheten tenderar att vara en mera autonom process, oftast med en tidigare
startpunkt än samarbetet. Samarbete uppstår p.g.a. olika situationer som parterna
måste hitta en lösning på. Därmed har den internationella verksamheten en påverkan
på hur samarbetet utformas, men påverkan är mindre. Man torde kunna påstå att
resultaten av den internationella verksamheten är beroende av samarbetet, men i
mindre grad tvärtom. Detta är en generalisering som givetvis har undantag, och det
skulle krävas en empirisk prövning för att kunna testa antagandet.
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Figur 37 En empiriskt reviderad modell för att studera internationella samarbeten mellan
konkurrerande små och medelstora företag

Målsättningarna i den internationella verksamheten kan vara desamma som i
samarbetet, men de kan också vara olika. Samarbete kan utnyttjas för att uppnå mål på
t.ex. specifika marknader och i vissa faser av den internationella verksamhetens
utveckling, vilket betyder att målen med samarbetet i dessa situationer inte behöver
vara lika med de övergripande målen för den internationella verksamheten totalt sett.
Målen behöver således inte vara lika, men väl kompatibla så att de inte står i konflikt
med varandra. En liknande diskussion kan föras kring samarbetsparternas individuella
målsättningar. Parterna kan ha lika eller olika mål med både den internationella
verksamheten och samarbetet, men de individuella målsättningarna bör vara
kompatibla.
Utgångstanken i denna avhandling var att man kan dela upp samarbeten mellan
konkurrenter i integrerade och sekventiella samarbeten. Denna indelning baserar sig
på om parterna fördelar samarbetsfunktionerna sinsemellan eller inte. De empiriska
resultaten visar att utgångspunkten att utgå från funktioner är en för grov indelning,
eftersom varje funktion består av ett antal aktiviteter, d.v.s. inom varje funktion kan
man ytterligare ha en aktivitetsfördelning eller inte. Detta betyder att varje samarbete
blir mer eller mindre unikt, d.v.s. består av unika konstellationer av vertikala och
horisontella aktiviter inom samma eller olika funktioner, där parternas insats av
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resurser och kompetenser är mera eller mindre likartade eller kompletterande. Detta
konstaterande är centralt och leder till en revision av den ursprungliga modellen.
I ett samarbete mellan konkurrenter råder det en spänning mellan samarbete och
konkurrens. Denna spänning kan få en negativ konsekvens för samarbetet, ifall
parterna inte kan hantera spänningen. Det finns olika risker och problem, men de
empiriska resultaten visar att vissa av riskerna och problemen kan proaktivt bemötas.
Även denna upptäckt föranleder en relevant revision av den ursprungliga modellen.
I intensiva och betydande samarbeten tenderar parterna, speciellt om det är frågan om
SMF-företag, att avveckla den direkta konkurrensen genom att t.ex. specialisera sig på
olika kunder och nischer (produkter) eller fokusera på olika marknader. Om man
använder Luos (2004) begrepp så kan man säga att de samarbetande konkurrenterna
byter roller från att vara utmanare till att bli partners. Ett annat sätt att proaktivt
mildra spänningen mellan samarbete och konkurrens är att utveckla mekanismer för
att hantera konkurrenssituationen mellan parterna. Parterna kan definiera när man har
rollen som konkurrent och när som samarbetspartner. Man kan definiera inom vilka
domäner man konkurrerar och inom vilka man samarbetar. Man kan försöka komma
överens om när man delar information sinsemellan (och vilken typ) och när man
hemlighåller den. Personliga relationer, förtroende, gemensamma normer och
förfaringssätt (kollektiv kontroll) mildrar spänningen mellan samarbete och
konkurrens och motverkar parternas intentioner att handla opportunistiskt (individuell
kontroll).
Besluten som företagen tar att samarbeta med en eller flera konkurrenter i den
internationella verksamheten styrs av rationella (objektiva) och irrationella (subjektiva)
orsaker. Parterna är inte tvingade till det utan det kan vara ett alternativ för att t.ex.
komma över hinder som företagen stöter på i den internationella verksamheten. Det
uppstår således ett flertal olika beslutssituationer, där företagens uppfattning av t.ex.
hot och möjligheter på marknaderna, risker i ett potentiellt samarbete, medvetenhet
om möjliga partners och deras potentiella insats i samarbetet, erfarenhet av tidigare
samarbete med konkurrerande partners o.s.v. påverkar besluten.
Ett exempel på objektivt och subjektivt influerad påverkan på beslutsfattandet, kan
t.ex. hittas i Ettans avslutade samarbete i Ryssland. Där var det försäljningen som
förorsakade konflikter. Den ryske partnern hade ansvaret för försäljningen i
samarbetet. I Ettan upplevde man att den ryske partnern i försäljningen inte följde de
normer och värderingar som de själva har. Enligt Brownie och Spender (1995) leder
osäkerhet och tvetydighet i komplexa situationer till att beslut görs genom en subjektiv
bedömning. Ettans bedömning i situationen var att förtroendet för partnerns agerande
avtog vilket i slutändan även ledde till att förtroendet för samarbetet upphörde (jmf.
Wicks et al., 1999).
Ett annat exempel på objektivt kontra subjektivt beslutsfattande är att resultaten
(speciellt i den kvantitativa kartläggningen) visar att en stor del av de undersökta
samarbetena mellan konkurrenter baserar sig på muntliga avtal. Parterna verkar ha
förtroende för varandra, och riskerna upplevs inte som så stora att samarbetet behöver
regleras genom ett skriftligt avtal. Tidigare forskning kring samarbete mellan
konkurrenter har bl.a. identifierat att parterna tolkar spänningen mellan samarbete och
konkurrens både kognitivt (objektivt) och känslomässigt (subjektivt) och de agerar
utgående från det (Bengtsson & Kock, 2014; Fernandez et al., 2014; Raza-Ullah et al.,
2014). I detta fall verkar parterna att i många fall förlita sig på muntliga avtal.
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Ytterligare ett exempel från resultaten på rationellt och irrationellt beslutsfattande är
informanternas diskussion kring möjligheterna till samarbete med konkurrenter.
Informanterna från alla fallföretagen ser möjligheter i input-funktioner, medan alla
tolkar samarbete i output-funktioner som mera osäkert och tvetydigt (jmf. Brownie &
Spender, 1995). Informanterna bedömer riskerna olika i olika funktioner (jmf. Wicks et
al., 1999). Samarbete i output-funktioner är möjliga, men det poängterades i
diskussionerna att man i så fall upplever att spänningen mellan samarbete och
konkurrens på något sätt bör upphävas eller lindras (jmf. Bengtsson & Kock, 2014;
Fernandez et al., 2014; Raza-Ullah et al., 2014).
7.10 Studiens kontribution
Huvudtemat i denna avhandling, d.v.s. samarbete mellan konkurrenter, är ett relativt
nytt tema inom forskningen som fokuserar på relationer mellan företag. Forskningen
har mest fokuserat på vertikalt samarbete mellan företag, medan forskning som har
fokuserat på horisontellt samarbete har förekommit i betydligt mindre skala (se bilaga
1). Det finns således skäl för ytterligare forskning inom området. Denna studie bidrar
till den tidigare kunskapen kring samarbete mellan konkurrenter. Studien bidrar
indirekt även till kunskapen kring vertikala samarbeten. Skiften i samarbetsparternas
roller gör att horisontella samarbeten kan skifta till att bli vertikala samarbeten, och
tvärtom. Rollerna kan skifta från att vara konkurrenter till att bli kollegor.
Komplexiteten i roller gör att skiljelinjen mellan vertikala och horisontella samarbeten
är tunn.
I avhandlingens första kapitel konstaterades det att avhandlingens kontribution
kommer att ligga inom forskningen kring samarbete mellan konkurrenter. Målet har
inte varit att utveckla en helt ”ny” teori, utan snarare kan man uttrycka det så att syftet
har varit att utveckla och komplettera existerande teoretiska utgångspunkter inom det
fokala forskningsområdet. Resultaten i avhandlingen ger nya insikter inom
forskningsområdet.
7.10.1 Kontribution till forskningen kring samarbetande konkurrenter
SMF-företag kan i sin internationella verksamhet utnyttja horisontellt samarbete som
ett alternativ för att t.ex. överkomma hinder som är kopplade till både
företagsstorleken (t.ex. begränsade resurser, begränsat kapital och begränsad kunskap)
och begränsad tid (jmf. Chetty & Campbell-Hunt, 2003a). Horisontellt samarbete kan
således vara en relevant lösning för SMF-företag. Tankegången borde rent teoretiskt
starkare inkorporeras i forskningen kring företags internationella verksamhet (Chetty
& Wilson, 2003). Samarbete ger parterna möjligheter i den internationella
verksamheten, samtidigt som det kan skapa problem.
I ett nätverk har aktörerna direkta och indirekta relationer till varandra. (Easton &
Håkansson, 1996). En indirekt relation avser att aktörerna är kopplade via en tredje
part, medan en direkt relation kan t.ex. betyda att aktörerna samarbetar. I den
teoretiska diskussionen kan man påstå att direkta relationer mellan konkurrenter ofta
blir förbisedda, eftersom man utgår ifrån att konkurrenter undviker kontakt med
varandra. Om konkurrenter har kontakt med varandra, uppfattas det närmast som
informellt där inget ekonomiskt utbyte sker mellan parterna (Bengtsson & Kock,
2000a; Easton 1990). En dylik diskussion bortser från det faktum att konkurrenter inte
enbart är indirekt kopplade till varandra, utan även har direkta, både formella och
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informella relationer. Den kvantitativa kartläggningen i denna avhandling t.o.m. visar
att det inte är ett ovanligt fenomen att konkurrenter samarbetar.
Många av de studier som har fokuserat på samarbete mellan konkurrenter har
genomförts i form av kvantitativa skrivbordsundersökningar eller kombinationer av
skrivbordsundersökningar och enkäter/intervjuer (se t.ex. Ahuja, 2000; Burgers et al.,
1993; Dussauge & Garrette, 1995; 1998; Dussauge et al., 2000; 2004; Garrette, et al.,
2009; Ghemawat et al., 1986; Luo et al., 2007; Mitchell et al., 2002; Park & Russo,
1996; Ritala et al., 2008). Fokus har varit på formella samarbeten, ofta organiserade i
form av joint ventures och baserade på skriftliga kontrakt. Denna studie poängterar
även det informella, sociala relationer och kollektiv kontroll, vilket är specifikt för t.ex.
SMF-företag. Utbytet i samarbetet sker inom ramen för ömsesidiga relationer.
De sociala nätverkens betydelse för SMF-företag och entreprenörer har påpekats i
tidigare forskning (se t.ex. Birley, 1985; Dubini & Aldrich, 1991; Greve, 1995;
Johannisson, 1988). Denna avhandlings första kontribution är att peka på
implikationerna av de sociala relationernas betydelse i SMF-företag. En första
implikation är att samarbeten mellan konkurrenter kan basera sig på muntliga avtal.
Parterna har förtroende för varandra. Den andra implikationen är att förtroendet
mellan parterna påverkar bl.a. hur de hanterar spänningen mellan samarbete och
konkurrens och hur de upplever riskerna med samarbetet. Ett riskfyllt samarbete med
en känd partner minskar riskerna för opportunism, minskar osäkerhetskänslan och
minskar risken för att samarbetet skall avslutas (jmf. Dubini & Aldrich, 1991). Som
tredje implikation kan man konstatera att nyckelpersonernas engagemang är
avgörande för samarbetets kontinuitet. Samarbetet är inte institutionaliserat i företaget
utan kopplat till person. Frågan om samarbetets kontinuitet aktualiseras vid byte av
nyckelpersoner i företagsledningen.
Den andra kontributionen till den teoretiska diskussionen är att det för SMF-företag är
svårt att samtidigt samarbeta och konkurrera, speciellt om samarbetet är strategiskt
viktigt och berör kärnverksamheten. I multinationella koncerner kan de samarbets- och
konkurrensinriktade aktiviteterna delas upp på olika dotterbolag, avdelningar,
ansvarspersoner och affärsområden, men detta är betydligt svårare i SMF-företag.
Konkurrensen påverkas även av företagsstorleken. När parterna är ungefär lika stora,
tenderar konkurrensen mellan dem att vara mera intensiv. Samarbeten mellan
konkurrerande SMF-företag tenderar därför att omformas till samarbeten mellan
partners (jmf. Luo, 2004), där man på ett eller annat sätt upphäver den direkta
konkurrensen sinsemellan. Denna rollförändring behöver inte ske t.ex. i strategiskt
mindre viktiga samarbeten som inte berör kärnverksamheten.
Bengtsson och Kock (2000a) konstaterar i sin forskning att konkurrenter mest
samarbetar kring input- och inte kring output-funktioner. En orsak till deras resultat
kan vara att parterna i de undersökta samarbetena på detta sätt försöker undvika
risken med direkt konkurrens. En tredje kontribution från studien i denna avhandling
är att konkurrenter även samarbetar i output-funktioner. Risken för direkt konkurrens
mellan parterna och risken för t.ex. informationsöverföring ökar när samarbetet
befinner sig närmare kunderna i produktionskedjan. Detta är ett faktum som bör
beaktas i samarbeten kring output-funktioner. Man bör dock observera att riskerna
med att samarbeta med en konkurrent inte enbart är kopplade till samarbetets
funktion. Vad parterna de facto gör i samarbetet (vilka aktiviteter) och vilken betydelse
det har för parternas verksamhet påverkar också vilka potentiella risker som kan finnas
i ett samarbete (se diskussionen senare i kapitlet).
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Figur 38 Koppling mellan samarbetets funktion och risk för direkt konkurrens

I forskningen kring samarbete mellan konkurrenter har vissa forskare i diskussionen
utgått ifrån att samarbetet kan vara av två typer, m.a.o. det kan förekomma en
funktionsfördelning i samarbetet eller inte (se t.ex. Dussauge & Garrette, 1995; 1998;
Ghemawat et al., 1986; Porter & Fuller, 1986). Den fjärde teoretiska kontributionen
från denna studie är att den dikotoma indelningen av samarbetstyper som
ovannämnda forskare utgått ifrån inte är klar. Man kan identifiera rena integrerade
samarbeten, man kan identifiera rena sekventiella samarbeten, samt man kan
identifiera hybrider av dessa två, där det finns både integrerade och sekventiella
funktioner i samarbetet. Dessa typer av samarbeten har i avhandlingen getts namnet
mångfunktionella samarbeten. En funktion i företagets produktionskedja består av
olika aktiviteter som kräver olika insats av resurser och kompetenser. Trots att man
samarbetar inom samma funktion (per definition integrerat samarbete), kan man rent
teoretiskt och praktiskt dela aktiviteterna mellan parterna i funktionen (sekventiell
logik). Denna tankegång öppnar upp nya vägar i diskussionen kring samarbete mellan
konkurrenter. Samarbete och konkurrens kan studeras på olika nivåer, både på
funktions- och på aktivitetsnivå.
När det gäller avhandlingens resultat och kontribution kan det vara relevant att
reflektera vad som inte har framkommit i resultaten. Skillnaden mellan integrerade och
sekventiella samarbeten visade sig vara mindre än man rent teoretiskt kunde anta.
Ghemawat et al. (1986) samt Porter och Fuller (1986) gör en indelning i X- och Yallianser20, och konstaterar att i Y-allianser väljer parterna att sammanslå sina resurser
och kompetenser för att uppnå stordriftsfördelar och för att dela risker, medan
parterna i X-allianser strävar efter att dra nytta av specialisering och
komplementerande resurser och kompetenser (jmf. Dussauge & Garrette, 1995; 1998).
Resultaten visar att tanken att dela in samarbeten mellan konkurrenter i två typer,
d.v.s. integrerade och sekventiella samarbeten är oklar. Därför är det även
problematiskt att normativt kunna påvisa klara skillnader mellan dessa vad gäller t.ex.
motiv och risker, såsom ovan refererade forskare hävdar. Detta är den femte
kontributionen till forskningen kring samarbete mellan konkurrenter. Denna
kontribution är en fortsättning på den föregående. En dikotom indelning är inte
tillräcklig, utan det finns flera faktorer som gör att varje samarbete är unikt. Roller som
konkurrent kontra roller som kollega, integrerade och sekventiella samarbetstyper
kontra hybrida samarbetstyper, input- kontra output-funktioner i samarbetet,
kunskaps- kontra produktionsintensiv bransch, insats av identiska resurser kontra
20 Ghemawat et al.s (1986) samt Porter och Fullers (1986) begrepp X-allians motsvarar sekventiella
samarbeten och Y-allians motsvarar integrerade samarbeten.
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likartade resurser kontra olika resurser i samarbetet, växande kontra krympande
marknader, inhemsk kontra utländsk samarbetspartner o.s.v. är flera exempel på
faktorer som också påverkar t.ex. motiven och riskerna i ett samarbete mellan
konkurrenter.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att forskningen bör beakta att det finns olika
typer av samarbeten mellan konkurrenter. Detta förändrar synen på relationer mellan
företag och specifikt på relationer mellan konkurrenter. I dylika relationer är
spänningen mellan samarbete och konkurrens en central faktor som påverkar
samarbetets utgång. Även i vertikala relationer finns det element av samarbete och
konflikt, men speciellt konflikternas natur och hur man skall undvika konflikterna är
annorlunda i vertikala relationer, eftersom det inte råder ett konkurrensförhållande
mellan parterna.
Ett sätt att mildra spänningen mellan samarbete och konkurrens och riskerna parterna
upplever i samarbetet är att separera samarbets- och konkurrensfunktionerna från
varandra. I SMF-företag kan detta vara svårt, vilket gör att i samarbeten mellan
konkurrerande SMF-företag tenderar parterna att avveckla den direkta
konkurrenssituationen mellan dem. Personliga relationer, förtroende och
gemensamma normer fungerar även som skyddsmekanismer för att minska riskerna.
Även andra skyddsmekanismer kan byggas in i samarbetet, t.ex. att parterna kommer
överens om hur de skall förfara när det t.ex. gäller information och att de har en
ömsesidig lika stor nytta av samarbetet.
Fokuserar man på t.ex. riskerna i samarbeten mellan konkurrenter, kan man identifiera
att de kan vara något olika beroende på vilken typ av samarbete det är frågan om (t.ex.
integrerat eller sekventiellt samarbete), men skillnaderna är inte klara. Därmed kan
också spänningen mellan samarbete och konkurrens vara något olik beroende på typ av
samarbete. Det är dock inte samarbetets typ som sådan som är mest avgörande för hur
parterna hanterar spänningen, utan snarare är det beroende av t.ex. vilka funktioner
(t.ex. input- eller output-funktioner) och aktiviter som samarbetet berör samt
samarbetets strategiska betydelse för parterna. I vissa samarbeten behöver parterna
således inte nödvändigtvis separera samarbets- och konkurrensfunktionerna, eller
avveckla konkurrenssituationen sinsemellan eller för den delen skapa andra
skyddsmekanismer. Spänningen mellan samarbete och konkurrens kan vara minimal i
t.ex. operativa samarbeten kring funktioner som inte omfattar parternas kärnkunnande
och som är av ringa strategisk betydelse.
7.10.2 Praktiska implikationer
Samarbete kan man se som en naturlig och nästan självklar verksamhetsmodell för
många företag. Ett samarbete som är mera intensivt och riskfyllt, t.ex. ett samarbete
med en konkurrent, förutsätter en förändring i attityder innan parterna är beredda att
delta i ett sådant. Att förlora självständigheten i verksamheten och beslutsfattandet är
något som bekymrar företagsledarna.
Den mest betydande praktiska implikationen är att denna studie illustrerar och
beskriver vad samarbete mellan konkurrerande SMF-företag är i praktiken, och på
vilka olika sätt ett samarbete kan organiseras. Den påvisar att både formella och
informella samarbeten mellan konkurrenter inte är ett ovanligt fenomen. Motiven till
varför parterna samarbetar kan vara många. Den förståelse som skapas har betydelse
dels för företag och deras verksamhet, dels för närings- och industripolitiskt
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beslutsfattande på nationell och regional nivå. Nätverk och samarbete ökar företags,
regioners och länders konkurrenskraft. Denna verksamhet kan även omfatta
samarbeten mellan konkurrenter, vilka enligt traditionella national- och
företagsekonomiska teorier borde undvika interaktion med varandra.
Att konkurrenter kan samarbeta ger en kompletterande syn på hur företagen kan driva
sin verksamhet. En traditionell syn på konkurrens gör att fokus sätts på ett vinna–
förlora-scenario. Detta betyder att för att företag A skall vara framgångsrikt, sker det på
bekostnad av företag B. Företag A måste ta åt sig av företag B:s delar av kakan.
Samarbete skapar ett vinna–vinna-scenario. Genom samarbete kommer företag A och
B att tillsammans få en större kakbit. Tillsammans kan man också ge sig på andra delar
av kakan som man tidigare har avstått ifrån. Det kan t.o.m. hända att man med hjälp av
t.ex. gemensam innovationsverksamhet kan få kakan att växa.
En praktisk implikation från den kvantitativa kartläggningen är att det inte verkar vara
en speciell typ av SMF-företag som väljer att samarbeta med konkurrenter. Valet att
samarbeta verkar m.a.o. vara ett relevant alternativ för alla typer av SMF-företag. SMFföretag stöter på olika hinder i sin verksamhet, t.ex. olika hinder i sin internationella
verksamhet. Samarbete driver verksamheten framåt. I en del av de undersökta fallen
kan man t.o.m. hävda att samarbetet är eller var avgörande för den internationella
verksamheten.
Ett samarbete innebär att parterna arbetar kollektivt för att dela på resurser och risker.
Det uppstår när parterna inser de potentiella synergieffekter (finansiella, teknologiska,
operativa) som finns i ett samarbete. För ett SMF-företag som vill öka sitt
internationella engagemang kan samarbetet ge tillgång till lokal kunskap, lokal
infrastruktur och lokala nätverk på den utländska marknaden. Teoretiskt sett medför
ett samarbete nytta, men i praktiken kan nyttan ätas upp av svårigheter att koordinera
och kontrollera samarbetet. När det t.ex. gäller inköpssamarbeten kan det vara svårt att
hitta lämpliga partners som dessutom geografiskt befinner sig nära, för att det
logistikmässsigt skall vara vettigt.
Å andra sidan är ett samarbete mellan konkurrenter fyllt av motsättningar mellan
parterna p.g.a. olika mål och strategier, konkurrens, resursknapphet, beroende o.s.v.
Parterna är vid sidan av samarbetet självständiga företag som driver sin egen
verksamhet för att vara så konkurrenskraftiga som möjligt. Att ett samarbete mellan
konkurrenter kan vara problem- och riskfyllt kan inte förbises. Man skall ändå inte
överdrivet poängtera de potentiella negativa sidorna av ett samarbete. Som kuriositet
kan nämnas att en respondent i den kvantitativa kartläggningen på den öppna frågan
om risker svarade att ”Det finns inte några risker i samarbetet”. Företagen kan
medvetet arbeta för att försöka undvika vissa problem och risker med att samarbeta
med en konkurrent. Starka personliga relationer och starkt förtroende mellan parterna
minskar risken för opportunistiskt beteende. Parterna uppskattar samarbetet mera än
möjligheten att ensidigt förstärka sin egen konkurrenskraft.
I ett samarbete där parterna kommer från olika länder kan ett praktiskt problem vara
en försvagad kontroll över aktiviteterna samt svårigheter att koordinera dem. Parten
som har huvudansvaret i samarbetet kan försöka styra det på distans, men det är dock
riskabelt. Speciellt riskabelt är det när man har ingen eller mindre erfarenhet av att
arbeta med motparten. En annan möjlighet att öka närvaron är att ha egen personal på
plats hos motparten, men SMF-företag samarbetar ofta för att undvika kostnader eller
direkta investeringar på de internationella marknaderna. Att ha egen personal på plats
är resurskrävande.
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Av resultaten kan man utläsa att sökandet efter konkurrerande företag som kunde vara
potentiella samarbetspartners kan vara svårt (jmf. Ahuja, 2000). Viljan att samarbeta
kan finnas men det tar för mycket tid att hitta en lämplig partner. Detta faktum kunde
tala för någon form av näringspolitisk verksamhet i syfte att förmedla eller främja
samarbete mellan konkurrenter. Å andra sidan finns det t.ex. undersökningar av
samarbeten mellan SMF-företag som visar att samarbeten som uppstår spontant, och
inte p.g.a. en extern aktörs initiativ tenderar att i det långa loppet vara stabilare
(Varamäki, 2001).
Slutsatsen är att en extern aktör kan bistå med att hitta och evaluera potentiella
partners, men det är upp till företagen att få samarbetena att fungera. Valet av partner
är viktigt, t.ex. kan tidigare personliga relationer vara signifikanta för samarbetets
utveckling. Införandet av formella kontrollmekanismer främjar inte som sådana
förtroendet mellan parterna och garanterar inte att samarbetet kommer att fungera.
Därmed inte sagt att avtal och överenskommelser är betydelselösa.
Att beakta är att samarbeten mellan SMF-företag verkställs på företagsnivå, men i
praktiken är det representanter för företagen, m.a.o. enskilda personer som är
engagerade i samarbetena. I slutändan är det personer som interagerar och inte
företag. I SMF-företag kan detta vara en svaghet, såtillvida att samarbetena är
koncentrerade till enskilda personer, oftast företagaren själv. Det finns två sidor av
detta problem. För det första kan det vara ett problem när företagaren själv inte längre
finns i företaget. Hur går det då med samarbetes kontinuitet, ifall man inte beaktat
detta vid t.ex. ett generationsskifte? För det andra så innebär det också att den övriga
personalen inte är insatt, och därmed eventuellt inte heller engagerad i
samarbetsaktiviteterna, om man inte aktivt arbetar för att i samarbetena få in flera
personer och flera nivåer i företaget.
7.11

Studiens kvalitetskriterier

En diskussion om hur validiteten och reliabiliteten i huvudstudien har beaktats och
stärkts i datainsamlings- och analysskedet har redan förts i samband med diskussionen
kring huvudstudiens metodval. Validiteten och reliabiliteten i den kvantitativa
kartläggningen har även diskuterats tidigare. Den fortsatta diskussionen som följer
nedan berör således en utvärdering av tolkningarna av resultaten och teorikonstruktionen i denna avhandling.
7.11.1 Diskussion kring datainsamling och -analys
I denna avhandling är undersöknings- och analysmetoderna utförligt beskrivna och
läsaren ges en möjlighet att göra egna tolkningar av datamaterialet. Den data som
tolkningarna i fallstudierna är byggda på finns presenterad i informanternas citat. I
diskussionen har målet varit att vara logiskt konsistent och möjliga alternativa
förklaringar har inte medvetet undanhållits. Eftersom informanterna utlovades
anonymitet, finns inte intervju-utskrifterna i sin helhet redovisade, utan enbart de
delar som har använts i analysen har omskrivits. I den kvantitativa kartläggningen är
tolkningarna gjorda utgående från den redovisade, statistiska analysen.
Ett gemensamt drag för kvalitativa undersökningar är att insamlingen av data, analys
och teorikonstruktion är starkt kopplade till varandra (Coffey & Atkinson, 1996).
Tolkningarna och teorikonstruktionen startar redan från de första stegen i studien. Jag
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genomförde alla intervjuer själv, och skrev också ut alla intervjuer. Vad gäller
tolkningarna och teorikonstruktionen kan man således konstatera att jag som forskare
har genomfört alla steg i den empiriska forskningsprocessen.
Intervjuerna föregicks alltid av informella diskussioner och i nästan samtliga fall
uppföljdes de av ytterligare informella diskussioner efter intervjuerna. De informella
diskussionerna var viktiga för att bygga upp en öppen interaktion och ett förtroende.
Förtroende och konfidentialitet är viktigt för att informanterna skall känna sig säkra att
avslöja strategiskt viktig information. Intervjuerna gav inga indikationer på att
informanterna skulle ha undanhållit information eller gett felaktig information.
Tidigare i diskussionen kring studiens utmaningar och svagheter togs det upp att
gränserna för vad som räknades som ett fall krävde en kommentar. Poängen är att i tre
av samarbetena har alla parter i samarbetena inte blivit intervjuade. Det är det SMFföretaget där samarbetet har en aktiv roll i den internationella verksamheten som har
varit av intresse. De företag denna kommentar berör är Ettan och Fyran. Ettans
samarbete med den ryska partnern, berörde enbart den ryska marknaden. I Ettans
samarbete i Estland var det ursprungligen meningen att den estniska partnern skulle
ha egen verksamhet. Vartefter samarbetet har framskridit har den estniska partners
roll blivit allt mera passiv, vilket betyder att den estniska partnern mera eller mindre
fungerar enbart som underleverantör utan annan verksamhet utanför samarbetet.
När det gäller Fyrans samarbete (vid undersökningstidpunkten fem partners) kan man
först och främst konstatera att alla samarbetspartners inte kunde definieras som SMFföretag. Samarbetet är organiserat som ett joint venture. Samarbetsparterna delar
jämlikt på kostnaderna och ansvaret. Syftet med samarbetet är att tillvarata de
europeiska tillverkarnas intressen i den globala konkurrensen. Från
samarbetskonstellationens egna webbsidor kan man utläsa att alla är likvärdiga
partners och insatsen är densamma. Motiven för samarbetet är gemensamt angivna.
Marknaden är global, vilket betyder att problemen i den internationella verksamheten i
det stora hela är desamma för åtminstone alla europeiska företag i branschen (t.ex.
lönekostnader). Eftersom samarbetet kan liknas vid en förening som tillvaratar
branschintressen, torde samarbetets strategiska betydelse vara ungefär lika för samtliga
partners.
När det gäller diskussionen kring vem som har intervjuats och vem som inte har
intervjuats, bör man beakta att den kvantitativa kartläggningen kompletterar
informationen från fallstudierna. Den kvantitativa kartläggningen ger t.ex. svar på
sådana aspekter som nyttan av och riskerna i att samarbeta med en konkurrent.
Fallstudiernas resultat är inte avvikande från den kvantitativa kartläggningens resultat,
utan resultaten från båda studierna stärker slutsatserna. Vidare bör man också beakta
att datamaterialet från intervjuerna även kompletterats med annan data från rapporter,
dokument, tidningsartiklar, hemsidor o.s.v.
7.11.2 Diskussion kring konstruktion av teori
Utvärdering av teorikonstruktionen
Teorier som utvecklats genom en teoribyggande forskningsansats med hjälp av
fallstudier kan utvärderas på olika sätt (Gummesson, 2000; Yin, 2013).
To begin, there is no generally accepted set of guidelines for the assessment of this type of
research. However, several criteria seem appropriate. Assessment turns on whether the concepts,
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framework or propositions that emerge from the process are “good theory”. (Eisenhardt,
1989:548)

Trots att det finns olika sätt att utvärdera en teori, utgår olika författare från relativt
gemensamma riktlinjer. När det gäller frågan om vad som är ”god teori”, nämner
Eisenhardt (1989) att den är enkel och distinkt (sparsamhet vad gäller variabler), att
den kan testas (tillämpas) samt att den är logiskt sammanhängande. Syftet i denna
avhandling har inte varit att utveckla en helt ny teori, utan snarare kan man uttrycka
det så att syftet har varit att utveckla existerande teori. Konklusionerna och
kontributionen i avhandlingen torde kunna anses som distinkta och logiskt
sammanhängande. Resultaten kompletterar existerande teori och kan praktiskt och
teoretiskt tillämpas.
En god teori grundar sig på den empiriska metodens styrka samt på bevisen som teorin
är konstruerad enligt (Yin, 2013). Har forskaren följt en noggrann analytisk procedur?
Stöder bevisen teorin? Har forskaren tagit i beaktande alternativa förklaringar?
Forskningsprocessen bör vara trovärdig, grunda sig på korrekta fakta och vara
konsistent (Gummesson, 2000). Precis som i all typ av empirisk forskning, är det i
teoribyggande forskning viktigt att ge relevant information om forskningsprocessen och
metoderna. Det är skäl att ge läsaren tillräckligt med bevis för att kunna göra en
bedömning av hur väl teorin och datamaterialet passar ihop (Gummesson, 2000).
En god teori bygger vidare på andra teorier (Gummesson, 2000; Zaltman et al., 1982)
och tidigare kunskap erhållen från liknande studier (Yin, 2013). Teoribyggande
forskning bör resultera i nya insikter (Stake, 1994) och ge en kontribution till
forskningsområdet (Gummesson, 2000; Zaltman et al., 1982). Att upprepa resultaten
är relevant i teoritestande forskning, medan i teoribyggande forskning är det slutliga
målet ny teori.
Inom t.ex. samarbetsforskningen har många forskare pläderat för att utnyttja
mångdimensionella, holistiska teoretiska grunder, för att förstå det empiriska
fenomenet (se t.ex. Osborn & Hagedoorn, 1997; Robson et al., 2002; Ritala, 2010;
Spekman & Celly, 1995; Varamäki 2001). Denna uppmaning har följts i denna
avhandling, och uppbyggandet av den teoretiska referensramen har utgått från flera
teoretiska utgångspunkter. Resultaten från både fallstudierna och den kvantitativa
kartläggningen är inte motsägelsefulla mot den referensram som ligger som grund för
denna avhandling och heller inte motsägelsefulla i jämförelse med övriga empiriska
studier av samarbeten mellan konkurrenter.
Resultaten i avhandlingen replikerar inte enbart existerande teori, utan ger även nya
insikter i forskningsområdet. Kontributionen kompletterar gap i den tidigare
forskningen. Resultaten ger en teoretisk kontribution dels till samarbetsforskningen,
dels ger den en teoretisk kontribution till forskningen som berör specifikt samarbete
mellan konkurrenter. Forskningsresultaten har även praktiska implikationer.
Fallstudier är empiriska undersökningar som undersöker samtida fenomen i en verklig
kontext, speciellt när gränserna mellan fenomenet som undersöks och kontexten är
diffusa (Yin, 2013). Kontexten som samarbetsparterna verkar i är central, speciellt som
den inte är statisk utan snarare dynamisk. I denna avhandling finns kontexten
noggrant beskriven i samband med fallbeskrivningarna. Ur beskrivningarna av fallen
kan man läsa att situationen på marknaderna är en central faktor i
samarbetsverksamheten. I jämförelsen av fallen kan man se att det finns både likheter
och olikheter mellan fallen, vilket ytterligare indikerar att den kontext som SMFföretagen befinner sig i har en betydelse.
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Anonymiteten i fallbeskrivningarna gör att läsaren till fullo inte känner igen t.ex. vilken
bransch företagen verkar i eller vilka produkter de tillverkar. För att underlätta läsarens
förståelse av slutsatserna och teorikonstruktionen, är branscherna och produkterna i
texten beskrivna så exakta som möjligt med behållande av anonymitet. Ingen
information har helt utelämnats. Eftersom företagen verkar i nischbranscher (företagen
har en eller ett fåtal konkurrenter i Finland) skulle ett avslöjande av produkter och
bransch göra att en insatt läsare skulle veta vilka företag det är frågan om.
Generalisering
Gummesson (2000) konstaterar att forskaren bör klargöra i vilka situationer resultaten
av en studie kan impliceras. Han konstaterar vidare att fallstudier kan ha som syfte att
generera generella slutsatser från flera fall eller specifika slutsatser från enskilda fall
(Gummesson, 2000). Vad gäller generaliserbarheten av resultaten i denna avhandling,
kan man konstarera att en generalisering i varierande grad kan göras. Med detta avses
att det för vissa delar av resultaten finns starka belägg, medan andra resultat ger en
fingervisning om var ”sanningen” finns. En central utgångspunkt i fallstudier är att
forskaren undersöker ett mindre antal fall på djupet. Man kan fråga sig hur antalet fall
påverkar resultaten av en fallstudie.
Målet i denna avhandling är inte att göra en statistisk generalisering i förhållande till en
bakomliggande population. Istället är resultaten i denna avhandling generaliserbara i
förhållandet till en teoretisk modell. Resultaten är m.a.o. teoretiskt representativa, och
de slutsatser som har gjorts utgående från fallstudierna kan närmast definieras som
specifika (Gummesson, 2000).
En fråga som kan diskuteras är om de studieobjekt som har valts i denna avhandling är
representativa för tillverkande SMF-företag. I bortfallsanalysen i den kvantitativa
kartläggningen konstaterades att branschtillhörigheten, personalstorleken, omsättningen och åldern hos de företag som undersöktes, motsvarade fördelningen för hela
företagsbeståndet i regionen. Undersökningen gjordes i forna Vasa län, och SMFföretagen från den regionen torde vara representativa för övriga SMF-företag i Finland.
Det torde inte finnas någon forskning (både på horisontella och vertikala samarbeten)
som skulle verifiera att SMF-företagens samarbetsbeteende skiljer sig nämnvärt mellan
olika regioner i Finland.
Vad gäller företagen i fallstudierna, kan man konstatera att de är representativa till den
grad att de uppfyller kriterierna som ställdes för undersökningsobjekten. Valkriterierna
för de företag som har undersökts i fallstudierna var att de skulle vara SMF-företag
inom den traditionella (icke-kunskapsintensiva) industrin. Det som däremot inte var
ett medvetet val var att alla verkar på hårt konkurrensutsatta, krympande marknader.
Detta har bl.a. påverkat resultaten vad gäller t.ex. samarbetsmotiv. Samarbetsmotiven
var ungefär desamma i samtliga undersökta fall, i.o.m. att företagen verkar i en
liknande marknadskontext.
I ett samarbete mellan konkurrenter kan graden av samarbete och konkurrens variera
(Luo, 2004; Galvagno & Garaffo, 2010). En grov indelning är att dela in samarbetena i
konkurrensinriktade och samarbetsinriktade, men de facto beskriver indelningen
enbart alternativen i båda ändorna av en löpande skala. Hur det ser ut i ett specifikt
samarbete beror t.ex. på överlappningen i marknadsdomänerna samt överlappningen i
resurserna som utnyttjas för att skapa konkurrensfördelar på dessa marknadsdomäner.
Graden av samarbete och konkurrens påverkas även t.ex. av typen av samarbete, vilka
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funktioner och aktiviter som samarbetet berör samt samarbetets strategiska betydelse
för parternas verksamhet.
Resultaten av forskningen om samarbete mellan konkurrenter måste tolkas mot det
faktum att graden av samarbete och konkurrens kan variera i de fokala samarbetena. Så
även i denna avhandling. Mera koherenta resultat kring t.ex. spänningen mellan
samarbete och konkurrens och hur parterna kan hantera denna spänning torde kunna
uppnås ifall de samarbeten som undersöks är mera likartade vad gäller graden av
samarbete och konkurrens.
7.12 Förslag till fortsatt forskning
Sammanfattningsvis kan man konstatera att (1) konkurrenter kan ha en strategisk och
operativ nytta av att samarbeta med varandra, (2) att samarbete är relevant i den
internationella verksamheten, (3) att specifikt samarbete mellan konkurrenter därmed
är ett viktigt alternativ i denna verksamhet, samt (4) att konkurrenter kan välja olika
sätt att samarbeta med varandra. Forskningen har ofta behandlat dessa konstateranden
separat. Man kan ännu en gång påstå att det krävs fortsatt forskning för att skapa
förståelse för fenomenet.
Resultaten i denna avhandling väcker en del frågor som kunde vara intressanta att
fortsätta utreda. En del av de nedan nämnda forskningsförslagen berör
generaliseringen av de resultat som har presenterats, medan andra förslag berör
sådana frågor som inte har blivit tillräckligt besvarade. Förslagen till fortsatt forskning
har sin förankring antingen i empirin, i den teoretiska diskussion eller i
forskningsmetodiken.
7.12.1 Fortsatt forskning med tyngdpunkt på empirisk kartläggning
Resultaten i denna avhandling baserar sig på empirisk data insamlad från finländska
SMF-företag inom den traditionella, tillverkande industrin. I syfte att öka
forskningsresultatens generaliserbarhet kunde det vara relevant att fokusera den
fortsatta empiriska forskningen på andra branscher, som har andra karaktäristika än
de som har studerats i denna avhandling. Internationella samarbeten mellan
konkurrerande SMF-företag förekommer inom t.ex. kunskapsintensiva branscher och
servicesektorn.
Varför är internationellt samarbete mellan konkurrerande SMF-företag mera intensivt i
vissa branscher jämfört med andra? Under vilka förhållanden ökar antalet samarbeten,
och under vilka förhållanden ökar konkurrensen? Vilka är dessa branscher och vad är
signifikant för dessa branscher? Hurudana typer av samarbeten förekommer inom
olika branscher och varför? Ett förslag till fortsatt forskning är att jämföra olika
branscher med avseende på t.ex. förekomst av internationella samarbeten mellan
konkurrenter, typ av samarbeten, motiv, risker o.s.v. Syftet är att utreda möjliga
skillnader. Jämförelsen kunde även beakta företagsstorlek. Finns det skillnader mellan
stor- och SMF-företag när det gäller internationella samarbeten mellan konkurrenter?
Forskningsfrågorna kan även beröra branschinterna skillnader. Varför är vissa SMFföretag inom samma bransch mera involverade i internationella samarbeten mellan
konkurrenter, jämfört med andra företag? Vad är signifikant för dessa företag?
Skillnader kan också sökas på ett makroekonomiskt plan. Finns det skillnader mellan
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olika länder och regioner vad gäller förekomsten av internationella samarbeten mellan
konkurrerande SMF-företag? Vad beror de möjliga skillnaderna på?
7.12.2 Fortsatt forskning med tyngdpunkt på teoriutveckling
Att samarbeta internationellt med konkurrenter kan medföra ekonomisk, strategisk
och psykosocial nytta. En ekonomisk nytta legitimerar de uppoffringar i form av
minskad autonomi, byråkrati, kontroll, risk för intern konkurrens o.s.v. som ett
samarbete innebär. Vilken ekonomisk nytta har SMF-företag av att samarbeta
internationellt med konkurrenter? Ytterligare forskning krävs för att utreda den
ekonomiska nyttan av olika typer av samarbeten mellan konkurrenter. Finns det
skillnader mellan olika typer av samarbeten vad gäller påverkan på parternas
finansiella resultat?
Att börja samarbeta internationellt med en konkurrent är i mera eller mindre grad ett
strategiskt val. Frågor som berör strategiska val är t.ex. vem man skall samarbeta med,
inom vilka funktioner och aktiviteter och på vilka marknader. Koppling mellan
samarbete och företagets strategiska val kunde utredas ytterligare. Vilken strategi skall
företagen vidta för att maximera den potentiella nyttan av olika konstellationer av
internationella samarbeten mellan konkurrenter?
Samarbete mellan konkurrenter, som ett verktyg i den internationella verksamheten
innebär att man studerar två heterogena förändrings- eller tillväxtprocesser som
interagerar med varandra: samarbete och internationell verksamhet. Forskare har
explicit (se t.ex. Nummela, 2000; Welch, 1992; Welch et al., 1995) och implicit (se t.ex.
Chetty & Campbell-Hunt, 2003a; Holmlund & Kock, 1998; Welch & Welch, 1996)21
konstaterat att det finns en påverkan. Man utvecklar dock inte tanken tillräckligt långt
genom att diskutera hur verksamheterna påverkar varandra, och vilken betydelse det
har för samarbetsparterna.
Tidvis harmoniserar samarbete och internationell verksamhet med varandra och tidvis
står de i konflikt med varandra. Detta faktum ger samarbetsparterna möjligheter,
samtidigt som det kan skapa problem. Den interna spänningen som råder i ett
samarbete mellan konkurrerande företag påverkar inte enbart samarbetet, utan den
kan även ha en påverkan på parternas internationella verksamhet. Man bör även
beakta att företagen inte existerar i ett vakuum, utan förändringar, utveckling och
resultat av både samarbete och internationell verksamhet kan likaledes påverkas av
externa faktorer. Studien i denna avhandling har gett några svar på problematiken,
men för att utforska interaktionen mellan de båda verksamheterna ytterligare, är
förslaget att använda en annan metod än den som har använts i denna studie.
I samarbete mellan konkurrenter kan spänningen mellan samarbete och konkurrens
leda till problem som gör att potentialen i samarbetet inte kan utnyttjas. Om
problemen är olösbara kan det i värsta fall leda till att samarbetet avslutas. Det
empiriska datamaterialet som har stått som grund för denna avhandling har avslöjat
olika typer av problem i samarbeten mellan konkurrenter. Resultaten visar också att
problemen i viss mån kan vara olika beroende på samarbetstyp.

21 De senare nämnda författarna diskuterar inte explicit samarbete och internationell verksamhet, utan
konstaterar att aktörernas nätverk och relationer (vilket implicit kan avse samarbete) påverkar och
påverkas av den internationella verksamheten.
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Det som däremot förblir obesvarat är problemens konsekvens för samarbetet. Vissa
typer av problem torde enbart leda till perceptuella förändringar hos parterna, medan
andra problem leder till konkreta handlingar. Av intresse vore även att studera
fenomenet ur ett dynamiskt tidsperspektiv, för att på så sätt få en bättre inblick i vilka
problem som uppstår i olika faser av samarbetsprocessen. En fortsatt forskning inom
området torde ge en bättre förståelse för hur man skall undvika att problem i
samarbeten mellan konkurrenter får en destruktiv konsekvens.
Samarbeten mellan konkurrenter har en påverkan både horisontellt och vertikalt på
andra aktörer (Reve, 1992). Att samarbeta innebär att parterna strävar efter att öka
konkurrenskraften gentemot andra aktörer horisontellt, främst andra konkurrenter.
Samtidigt kan ett samarbete innebära att parterna utvidgar sin verksamhet till nya
domäner. Horisontella relationer kan även öka förhandlingsstyrkan i vertikala
relationer. Tillgång till nya marknader, nya kunder och nya distributionskanaler kan
säkras via samarbete. Med gemensamma krafter ökar förhandlingsstyrkan gentemot
t.ex. stora tillverkare eller distributörer. Den horisontella och vertikala påverkan på
nätverket kunde utredas ytterligare, med beaktande av att det finns olika typer av
samarbeten mellan konkurrenter.
7.12.3 Fortsatt forskning med tyngdpunkt på metodik
Ett förslag till fortsatt forskning som diskuterades i föregående kapitel är att ytterligare
fokusera forskningen på hur samarbete och den internationella verksamheten
interagerar med varandra. För att utreda hur verksamheterna interagerar och
förändras måste man anta ett historiskt utvecklingsperspektiv. Interaktionen mellan
samarbete och internationell verksamhet kan förslagsvis undersökas genom att
använda sig av en metod som fokuserar på (kritiska) händelser (se t.ex. Halinen et al.,
1999; Hedaa & Törnroos, 1997). En händelse kan utgående från Hedaa och Törnroos
(1997:6) definieras som ”...an outcome of acts or changes caused by man or by
nature”. En händelse har sitt ursprung i mänskliga/organisatoriska handlingar eller i
miljön och har ett resultat. En händelse kan om den i positiv eller negativ mening
uppfattas som kritisk, dels leda till en perceptuell förändring (= ändring av
uppfattning), dels till en förändring av beteende.
Fördelen med en metod som fokuserar på kritiska händelser är att informanternas egna
upplevelser kommer fram i form av relativt detaljrika processbeskrivningar kring
händelserna. Metoden har en processuell och temporal fokus. Genom att beakta
källorna till olika händelser får metoden även en kontextuell fokus. Interaktionen
mellan samarbete och internationell verksamhet kommer i dagen genom de sekvenser
av händelser och utvecklingssteg som inträffar i båda verksamheterna och den riktning
dessa ger för utvecklingen av verksamheterna under tiden för observationen.
Longitudinell forskning under hela förloppet från början till slut är ett relevant
angreppssätt.
Longitudinell forskning har även vissa begränsningar, speciellt i sådana fall där
forskaren inte kan delta i processerna från början till slut. Gummesson (2000)
diskuterar problematiken kring tillgång till data ur både en mental synvinkel, d.v.s. att
forskaren förstår sig på händelserna, och en fysisk synvinkel, d.v.s. att forskaren har
tillgång till dokumenterad information och tillgång till informanter. De utmaningar
som har kommit fram i denna avhandlings fallstudier är av mycket praktisk natur, och
berör alla forskare som är intresserade av strategiska, långvariga processer i SMFföretag. För det första bör informanten själv ha deltagit i eller ha information om hela
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händelseförloppet. För det andra kan informantens minne begränsa detaljrikedomen i
datamaterialet. Den sista utmaningen berör det faktum att antalet personer som sitter i
ledningen för SMF-företag och som således kan ge information om t.ex. företagens
strategiska beslut ofta är litet. Ibland är det bara en person, vilket leder till att det är
problematiskt för forskaren att få en bredd i informationen som t.ex. gäller åsikter.
Detta är några utmaningar som forskaren konfronteras med i strategisk, processuell
forskning.
7.13 Avslutning
Första gången man hör uttrycket samarbete mellan konkurrenter verkar det
motsägelsefullt, närmast med tanke på de risker som finns. Man kan fråga sig varför
konkurrenter skulle samarbeta? Tongången i denna avhandling har varit den motsatta.
Frågan är snarare varför inte?
Syftet har varit att analysera samarbeten mellan konkurrerande SMF-företag, med
avsikten att utveckla den teoretiska och empiriska förståelsen av samarbeten, samt
samarbetsmotiven och -förutsättningarna i den internationella verksamheten.
Målsättningen har varit att besvara delfrågorna 1) varför väljer parterna att samarbeta
antingen integrerat eller sekventiellt i den internationella verksamheten? samt 2) hur
skall parterna hantera spänningen mellan samarbete och konkurrens och vilka är
problemen och riskerna i samarbetet?
För att uppfylla syftet och svara på forskningsfrågorna har den teoretiska
referensramen konstruerats genom att empiriskt:
1) Ge en deskriptiv beskrivning av samarbeten mellan konkurrenter i den
internationella verksamheten.
2) Påvisa att hinder i den internationella verksamheten ger motiv till samarbete
mellan konkurrenter.
3) Belysa (potentiella) samarbetsmöjligheter och -funktioner i samarbeten mellan
konkurrenter.
4) Identifiera problem och risker i samarbeten mellan konkurrenter.
5) Identifiera att det kan finnas skillnader mellan integrerade och sekventiella
samarbeten mellan konkurrenter med avseende på funktioner, motiv, problem och
risker, men att skillnaderna inte är entydiga.
6) Identifiera mångfunktionella samarbeten mellan konkurrenter och därigenom
kunna konstatera att indelningen i integrerade och sekventiella samarbeten är en
otillräcklig dikotom indelning.
7) Påvisa den viktiga rollen av den personliga dimensionen i samarbeten mellan
konkurrenter.
8) Fastställa att spänningen mellan samarbete och konkurrens kan lindras genom att
separera de två dimensionerna på olika domäner och genom att skifta roller.
Att identifiera att samarbete mellan konkurrenter är ett relevant strategiskt alternativ
ger både teoretiska och praktiska implikationer. Det finns orsak att mera utforska
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denna form av relationer. Den teoretiska referensramen, som genom tolkning och
analys av empirisk data har utvecklats i denna avhandling, ökar förståelsen för denna
form av relationer. Samtidigt ger referensramen en grund för fortsatt eftertanke,
diskussion och forskning.
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8

ENGLISH SUMMARY

Integrated and sequential cooperation between competitors
A study of small and medium-sized enterprises in an international context
Background and aim of the thesis
Choosing a competitor as a cooperation partner in international activities may be a
relevant alternative for SMEs. There great potential in such cooperation. Companies
from the same business sector perform similar activities, they have similar products,
technology, marketing interest and they need similar raw material. Baumard (2009)
states that cooperation between competitors in fact may be the dominant logic in many
business sectors in the future.
The starting point in the thesis is that competitors can cooperate in joint functions (e.g.
joint purchasing) or cooperate by dividing functions (e.g. one partner manufactures
products that the other partner sells). Cooperation in joint functions is in the thesis
referred to as integrated cooperation, whereas cooperation in divided functions is
referred to as sequential cooperation. Earlier research on cooperating competitors has
not to a greater extent acknowledged the fact that there are two different types. A
question that needs an answer is why partners choose, or do not choose, to divide the
functions in their cooperation? Since there are two types of cooperation that differ from
each other, the motives and the role of cooperation in international activities ought to
be different.
The overall aim of the thesis is to analyse cooperation between competing SMEs, with
the intention to develop the theoretical and empirical understanding for cooperation
motives and prerequisites in an international context. The choice to cooperate with a
competitor in international markets is strategic and operative. The choice of how to
cooperate with a competitor is likewise strategic and operative. Therefore, the purpose
is to analyse why the partners either choose integrated or sequential cooperation in
international activities.
In cooperation activities between competitors there is a tension between cooperation
and competition. The partners cooperate to create value, but compete when utilising
value. The value obtained from cooperation makes the partners more competitive in
relation to other competitors. At the same time their competitive power against each
other also increases. A problem is how the partners should manage the tension between
cooperation and competition? An unbalanced tension may lead to a termination of the
cooperation.
It is relevant to further investigate the problem of how the partners should manage the
tension, since results of previous research have not been unanimous. The purpose is
accordingly to provide an answer to how the partners should manage the tension
between cooperation and competition as well as to analyse the problems and risks in
integrated and sequential cooperation between competitors.
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Cooperation between competitors
Research shows that cooperation between competitors is rather common (see e.g.
Ghemawat et al., 1986), but on the other hand research also states that cooperation
between competitors should be avoided (see e.g. Robson et al., 2002). Balancing
cooperation with competition is essential. Cooperation can fall apart as once friendly
colleagues revert to hostile enemies.
Different barriers aggravate the SMEs’ international activities. External barriers are e.g.
risks and uncertainty in demand and competition on the foreign markets. The highest
internal barriers in SMEs’ international activities are connected to the companies’
resources and cost structures. Resource related barriers are e.g. lack of knowledge
about international opportunities and markets, lack of competent personnel and time,
difficulties to mobilise capital and insufficient marketing skills. External and internal
barriers in international activities motivate SMEs to cooperate with competitors. In
international activities are e.g. access to locally connected complementing resources
and knowledge as well as a possibility to decrease costs and achieve economies of scale
vital elements in the success of the activities. Cooperation between competitors is a
possible tool for accessing new networks, e.g. accessing new markets and distributors.
The choice to divide, or not to divide, the functions in cooperation is a strategic and
operational matter. Marois and Abdessemed (1996) claim that the only benefit of
integrated cooperation is to achieve economies of scale, since the input of resources and
knowledge is similar when the partners cooperate in joint functions (cf. Dussauge &
Garrette, 1995). The starting point when it comes to the benefits of sequential
cooperation is access to external resources, specialisation and achievement of synergy
effects (Dussauge et al., 2000; 2004). This thought is in line with Sakakibara’s (1997)
hypotheses. According to the partners’ resources, she divides the motives into two
categories: cost and knowledge sharing. The level of heterogeneity in the partners’
resources affects what is achievable when cooperating. The motive to share certain
costs is more relevant in cooperation activities where the partners’ resources are more
homogenous, while heterogeneous resources enhance transfer of knowledge.
Unintended transfer of knowledge is a potential problem when competitors cooperate.
The relationship can be enforced and filled with conflicts due to mutual dependence.
Problems can arise if dependence is not symmetrical. Power, control and division of
value are other issues where asymmetry can impose problems. Internal competition
between the partners, e.g. they sell to the same customers, can also cause problems.
Finally, in cooperation activities where the partners come from different countries,
conflicts can arise due to e.g. cultural clashes.
Since cooperation between competitors is risky, trust between the partners is essential
in order to make it work. Trust is especially essential in strategically important
cooperation where the partners e.g. develop new technology and share knowledge.
Another possibility is to cooperate in functions where the strategic risks are lower. A
probable solution is to choose lower risk before the possibility of betrayed trust and
opportunism.
Methodology
The research process in the thesis follows an abductive logic. Simply explained,
abduction is a process that is built on repeated interaction between existing ideas,
former findings and observations, new observations, and new ideas. Theory building is
an integrated and not a separate part in the research process.
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An abductive logic is recommended especially in qualitative studies and in research on
processes. Alvesson and Sköldberg (2000) consider the discussion about quantitative
and qualitative methods and their benefits and drawbacks as partly unproductive. A
strong polarization in either or is not relevant. A holistic understanding of a
phenomenon may require both quantitative and qualitative methods, since both
methods put forward and give answers to different research questions.
The empirical main study in the thesis was based on a qualitative method, i.e. case
studies. The results from the main study was complemented and compared with results
from a quantitative descriptive survey (a structured questionnaire). The SMEs in the
descriptive survey represented different sectors of the manufacturing industry in a
region in Finland.
Through case studies it is possible to build and test theories. Case studies are also
suitable for studying processes in SMEs. Case studies have a holistic focus on a complex
phenomenon in a context. They also focus on specific details and underlying
determining variables. According to Yin (2013) they are therefore suitable for
answering ”how” and ”why” questions. Case studies are also considered as relevant in
studies on industrial relations and networks.
The case studies in the thesis had a multiple-case design. Through such a design, the
researcher is able to identify similarities and differences between cases. Four cases were
studied. Manufacturing SMEs were chosen for the study. The unit of analysis was the
companies’ cooperation with competitors. Two integrated and two sequential
cooperation cases were studied.
Research findings and conclusions
The study revealed that international cooperation between competing SMEs is not an
unusual phenomenon (cf. Vanyushyn et al., 2009). It also showed that cooperation
between competitors can be based on an oral agreement. The partners trust each other.
Trust between the partners affects among others the way they handle the tension
between cooperation and competition and how they perceive the risks. The fact that the
partner is familiar reduces the risk for opportunism, the feeling of insecurity as well as
the probability for the cooperation ending prematurely.
One result of the study was the identification that the division of cooperation into
integrated and sequential types is not completely clear. It is a static, dichotomous
division. Cooperation can be purely integrated, as well as purely sequential, but hybrids
of integrated and sequential cooperation are also found in reality. In cooperation
activities that comprise several functions it is possible in some functions to work jointly
(e.g. joint R&D) and in other functions the partners can divide the work (e.g. one
partner manufactures the products and the other partner sells them). This can be seen
as a hybrid between integrated and sequential cooperation, which in this thesis is
labelled multi-functional cooperation.
An alternative way to understand value creating processes is to use the network
approach (IMP) and the three fundamental elements in networks: actors, resources and
activities as a starting-point (Håkansson & Snehota, 1995). Instead of dividing
cooperation between competitors into integrated and sequential types, it is equally
relevant to consider them as quasi-integrations of both vertical and horizontal activities
between the partners. The term quasi-integration is based on the fact that the partners
remain as autonomous actors. Implemented on Porter´s (1985) value-chain, this means
that every function in the value-chain is not equal to one activity, rather every function
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includes different activities and inputs of resources and competencies. Even though the
partners cooperate in the same functions (per definition integrated cooperation), it is
theoretically and practically possible to divide the activities in the functions between
the partners (sequential logic).
Since the division of cooperation between competitors into two types is not clear, it is
also problematic to normatively point out clear differences between them e.g. when it
comes to motives and risks, as is done in earlier research (see e.g. Dussauge & Garrette,
1995; 1998; Ghemawat et al., 1986; Porter & Fuller, 1986). A dichotomous division is
not sufficient. There are many factors that make each cooperation unique.
In both integrated and sequential cooperation it is possible to reach cost benefits. In
integrated cooperation cost efficiency is reached either by economies of scale or by
allocating parts of the activities in the production (e.g. manufacturing of components)
to countries where production cost are lower. In sequential cooperation the level of
costs can be decreased by allocating functions to the partner who most efficiently can
carry them through.
In both integrated and sequential cooperation it is also possible to achieve synergy
effects through access to external resources. In integrated cooperation synergy effects
can be achieved, as the the resources are similar but not identical. The resources are
more or less complementary due to e.g. the partners’ distinct competencies. In
sequential cooperation the synergy effects arise through specialisation and input of
different resources and competencies.
There are not either any clear differences between integrated and sequential
cooperation when it comes to the experience of risks and problems in cooperation. The
reason for this is the fact that risks and problems are not solely dependent on the
cooperation type. The risks and problems are also dependent on other factors, e.g.
whether the cooperation comprises input or output functions. Another example is if the
partners cooperate in core business operations or in activities of lesser strategic
importance.
One clear difference between integrated and sequential cooperation was detected in the
study. It was verified that interdependence was considered as a more serious problem
in sequential cooperation than in integrated. Interdependence is an antecedent to
cooperation, but it is also a precursor to conflict (Spekman & Celly, 1995). In sequential
cooperation a far-reaching division of functions and specialisation is increasing the
dependence on the counterpart. Balancing the level of specialisation against the level of
interdependence is challenging.
In cooperative relations between competing partners there is a tension between
cooperation and competition. Alliances between competitors with similar core
businesses, geographic markets, and functional skills tend to fail because of tensions
between partners (Bleeke & Ernst, 1995). The tension can have a negative impact on
cooperation if the partners are not able to handle it. There are various risks and
problems, but some of them can be proactively dealt with.
When the partners’ product and market domains are similar, the tension between the
partners is potentially high. In intensive and important cooperation the partners can
phase out the head-on competition through e.g. specialisation on different customers
and niches and focus on different products and markets. In cooperation aimed at
international markets, the partners have a possibility to cooperate in certain domains
and compete in other. The partners can cooperate on the international markets but
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compete on home ground. It is possible to delimit cooperation to e.g. specific products
(e.g. complementary products) or functions which are not directly competing with the
partners’ core businesses (e.g. cooperation in purchasing).
A result of Bengtsson and Kock's (2000a) study is that competitors cooperate in
functions far away from the customers and compete in functions close to the customers.
This study present divergent results. Competitors do not solely cooperate in input
functions. A large portion of the studied cases comprised output functions such as
distribution, marketing and selling. A conclusion drawn from this result is that it is not
the position of the function in the value chain per see that determines whether for if
competitors cooperate or not. It is rather the tension between cooperation and
competition that is of importance. The risk of head-on competition between the
partners and the risk of knowledge transfer increases when the cooperation is closer to
the customers in the value chain. If the partners take measures to soften the tension
between cooperation and competition, cooperation in output functions is eligible.
The identification of cooperation between competitors as a relevant strategic
alternative for SMEs gives both theoretical and practical implications. There is a need
for further research on this type of relation. The theoretical reference frame in the
thesis, which has been developed through interpretation and analysis of empirical data,
increases the understanding of such cooperation. The reference frame also offers a
basis for further reflection, discussion and research.
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BILAGA 1

FORSKNING KRING SAMARBETE MELLAN
KONKURRENTER

Branschen anges inte i tabellen om inte branschen explicit angetts i forskningen, eller
den inte specifikt fokuserat på vissa branscher.
Författare

Metod

Bransch*

Huvudsakligt resultat

Ahuja,
2000

Kvantitativ

Kemi

Motiven och möjligheterna till samarbete är
beroende av parternas tekniska,
ekonomiska och sociala kapital och
position.

Baumard,
2009

Fallstudier

Försvar/mikroprocessorer/IT

Att skapa öppna strukturer för att dela
kunskap med konkurrenter underlättar
innovationsprocesserna.

Bengtsson
& Kock,
1999

Fallstudier

Liftar/gummiinfodring

Konkurrenter kan vara involverade i fyra, i
ett längre tidperspektiv föränderliga typer
av relationer till varandra.

Bengtsson
& Kock,
2000a

Fallstudier

Gummiinfodring/bryggeri/mejeri

Konkurrenter bör separera de samarbetsoch konkurrensinriktade aktiviteterna från
varandra. Konkurrenter samarbetar
närmast i input-funktioner och konkurrerar
i output-funktioner.

Bengtsson
& Kock,
2014

Konceptuell

_

”Coopetition” avser en paradoxal relation
mellan två eller flera parter som samtidigt
är involverade i samarbets- och
konkurrensinriktade interaktioner,
oberoende om relationen är vertikal eller
horisontell.

Bengtsson
et al., 2010

Konceptuell

_

En avsaknad av balans mellan samarbete
och konkurrens gör att dynamiken i
”coopetition” inte utnyttjas till fullo.

Bonel &
Rocco,
2007

Fallstudier

Drycker

”Coopetition” betyder förändringar som kan
ha både positiv och negativ påverkan på
företagets ursprungliga verksamhetsmodell.

Broløs,
2009

Fallstudier

Bank

Samarbete mellan konkurrenter är ett
relevant alternativ i idégenereringsstadiet
i.o.m. att banden mellan parterna främjar
utvecklingen av organisatorisk kunskap.

Bucklin &
Sengupta,
1993

Kvantitativ

IT

Samarbetet fungerar om samarbetsobjektetet och -partnerna är noggrant
utvalda, och om det råder balans i
relationerna.

Burgers et
al., 1993

Kvantitativ

Bilar

Osäkerhet i efterfrågan och konkurrensen
är orsaker till samarbete och förklarar
variationen i intensiteten i samarbetet.

Burgers et
al., 1998

Fallstudier

Bilar/ flygplan/
elektronik/IT

Samarbete är ett sätt att minska
konkurrensen mellan parterna, samtidigt
som man intensifierar konkurrensen
gentemot de parter som inte deltar i
samarbetet.
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Carlin et
al., 1994

Fallstudier

IT/telekommunikation/bilar/
kreditkort

Mångfacetterade samarbeten mellan
konkurrenter kräver noggrann ledning.

Chin, et al.,
2008

Kvantitativ/
fallstudier

_

Förtroende och ledarskap är de faktorer
som är mest viktiga för framgång i
samarbete mellan konkurrenter.

Czakon &
Rogalski,
2014

Fallstudier

Energi
(elektricitet)

Nio olika aktiva och passiva typer av
”coopetition” identifieras.

Czakon et
al., 2014

Konceptuell

_

Tidigare forskning kring ”coopetition”
väcker tre frågor: 1) hur skall begreppet
definieras, 2) vilken är den relevanta
analysnivån samt 3) hur skall en strategi
baserat på ”coopetition” implementeras.

Dussauge
& Garrette,
1995

Kvantitativ

Flygplan/vapen

Olika typer av samarbeten har olika
ändamål, och uppvisar olika nivå på
ekonomiskt resultat. En mera strukturerad
samarbetsorganisation leder inte
automatiskt till ett bättre resultat.

Dussauge
& Garrette,
1998

Kvantitativ

Fordon/flygplan
/IT/telekommunikation

Olika typer av samarbete tenderar att ha
olika resultat vad gäller samarbetets
utveckling, strategiska konsekvenser för
parterna och påverkan på konkurrensen.
Resultaten verifierar dock inte ett samband
mellan typ av samarbete och specifikt
resultat.

Dussauge
et al., 2000

Kvantitativ

Bilar/flygplan/
telekommunikation/elektronik

Två typer av samarbete identifieras: skaloch länksamarbete. Förutsättningarna för
och resultaten av de två typerna varierar
beroende på typ. De har dock samma
sannolikhet att de avslutas.

Dussauge
et al., 2004

Kvantitativ

Bilar

Obalans i möjligheterna till inlärning i
länksamarbeten skapar större förändringar
i de relativa marknadsandelarna mellan
parterna, i jämförelse med skalsamarbeten.

Easton,
1990;
Easton &
Araujo,
1992

Konceptuell

_

Konkurrenter kan vara involverade i fem
typer av relationer till varandra.

Elg &
Johansson,
1996

Fallstudier

Livsmedel/
mejeri

Förståelsen för externa relationers
betydelse och betydelsen av ömsesidiga
beroendeförhållanden är viktig i en
komplex internationaliseringsprocess.

Fernandez
et al., 2014

Fallstudier

Telekommunikation-satelliter

Separation och integration av samarbete
och konkurrens är relevanta för att hantera
spänningen mellan dem.
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Galvagno &
Garaffo,
2010

Konceptuell

_

Begreppet ”coopetition” är oklart. Olika
forskare använder begreppet för att
beskriva olika situationer. Begreppet bör
definieras så att det omfattar enbart direkta
konkurrenter i samarbete med varandra.

Garaffo &
Rocco,
2009

Konceptuell

_

I ett samarbete mellan konkurrenter är
parternas intresse och ”commitment” till
samarbetet kritiska faktorer för samarbetets
framgång. Detta bör utvärderas innan start
av samarbetet.

Garrette, et
al., 2009

Kvantitativ

Flygplan/helikoptrar

Samarbete mellan konkurrenter uppstår då
resurserna, både till omfång och till typ,
inte är tillräckliga vid lansering av nya
produkter.

Ghemawat
et al., 1986

Kvantitativ

_

Beskrivande statistik vad gäller samarbetsaktiviteter, -parter, -former, branscher,
parternas nationalitet, samt x- och ysamarbeten.

Gnyawali &
Park, 2009

Konceptuell

_

Samarbete mellan konkurrerande SMFföretag utvecklar deras förmåga att effektivt
driva framåt teknologisk innovation.

Gueguen,
2009

Fallstudier

Intelligenta
mobila
terminaler

Relationer inom och mellan affärsekosystem bestående av konkurrerande företag
är nödvändiga för att utveckla teknologiska
standarder och skapa kompatibilitet mellan
standarderna.

Hamel et
al., 1989

Fallstudier

_

Det centrala i samarbetet är att man lär sig
av motparten. I en jämförelse mellan
japanska och västerländska samarbetspartners, kan man konstatera att de
japanska parterna i större grad utnyttjar
samarbetet för inlärning.

Hellman,
1993

Fallstudier

Försäkring

Samarbetes syfte är att positivt påverka
företagets konkurrensfördelar.
Utvecklingen av samarbetet styrs till stora
delar av externa faktorer.

Hu &
Korneliussen, 1997

Kvantitativ

Fiske/snickeri/möbler/plast

En korrelation mellan personliga relationer,
ömsesidighet och resultat i samarbetet kan
verifieras.

Jorde &
Teece, 1989

Konceptuell

_

Behovet av samarbete mellan
konkurrerande amerikanska företag, för att
möta den internationella konkurrensen har
ökat, och därför bör en omvärdering av de
amerikanska antitrust-lagarna ske.

Kaufmann,
1995

Kvantitativ

_

Konkurrenter samarbetar inom områden
som innebär lägre risker.

Kock et al.,
2010

Fallstudier

Lastbilssläp

Samarbete mellan konkurrenter ger
internationella möjligheter. Kontinuiteten
och omfattningen av möjligheterna
påverkas av graden av samarbete och
konkurrens.
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Levmore,
1998

Konceptuell

_

Implicit samarbete ger en jämlik fördelning
av nyttan, vilket underlättar framtida
samarbete.

Luo et al.,
2007

Kvantitativ

_

Intensiteten i ett samarbete mellan
konkurrenter påverkar parternas finansiella
resultat. Relationen mellan intensitet och
resultat kan visuellt utryckas i form av en
inverterad U-formad kurva.

Marois &
Abdessemed, 1996

Fallstudier

Bank

Två faktorer påverkar framgången för ett
internationellt samarbete: målsättning med
och innehåll i samarbetet, samt
kompletterande resurser.

Mitchell et
al., 2002

Kvantitativ

Telekommunikation/elektronik/bilar/flygplan/medicin

Två typer av samarbete identifieras: skaloch länksamarbete. Forskning och
utvecklings- och produktionssamarbeten
organiseras vanligen som skalsamarbeten,
och marknadsföringssamarbeten vanligen
som länksamarbeten.

Morris et
al., 2007

Kvantitativ

_

En samarbetsinriktad istället för en
konkurrensinriktad inställning gentemot
konkurrenter har en positiv inverkan på
småföretags prestation.

Park &
Russo,
1996

Kvantitativ

Elektronik

De konkurrensinriktade aktiviteterna
utanför samarbetet, minskar sannolikheten
för att samarbetet skall överleva.

Park et al,
2014

Kvantitativ

Halvledare

En balans mellan samarbete och
konkurrens har en positiv påverkan på
antalet innovationer utvecklade i
samarbetet.

Perks,
2000

Fallstudier

Kopieringsmaskiner/IT/
bilar

Resursinsatsen och graden av konkurrens
påverkar sättet att integrera marknadsinformation i produktutvecklingsprocessen.

Porter &
Fuller,
1986

Konceptuell

_

Samarbete utgör en viktig strategisk
möjlighet i den internationella
konkurrensen. Alternativen vad gäller
form, typ, och utförda aktiviteter är många.

Raza-Ullah
et al., 2014

Konceptuell

_

Spänning i ”coopetition” förekommer på
individuell, organisatorisk och interorganisatorisk nivå.

Ritala,
2009

Konceptuell

_

”Coopetition” är varken riskfyllt eller nyttigt
per definition. Hur parterna koordinerar
och styr samarbetet med avseende på
marknadsrivalitet och involverad kunskap
påverkar nyttan och riskerna.

Ritala &
Hurmelinna-Laukkanen, 2009

Konceptuell

_

I ett samarbete mellan konkurrenter
samarbetar parterna kring värdeskapande
och konkurrerar kring värdeutnyttjande.
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Ritala et
al., 2008

Kvantitativ

IT

Samarbeten som omfattar en relativt hög
andel av huvudkonkurrenter påverkar
negativt på företagens ekonomiska resultat.

Ritala et
al., 2009

Fallstudier

Mobila TVtjänster

Flexibla styrnings- och kontrollmekanismer
påverkar positivt utvecklingen av nya
tjänster i samarbeten mellan konkurrenter.

Strutton et
al., 2001

Konceptuell

_

Skillnaden mellan acceptabelt samarbete
mellan konkurrenter och illegal maskopi
borde juridiskt klargöras.

Tidström,
2006

Fallstudier

Lastbilssläp/
hälsokostprodukter

I konflikter mellan samarbetande
konkurrenter kan orsaker, innehåll,
betydelse och resultat grupperas enligt olika
variabler.

Tidström,
2014

Fallstudier

Lastbilssläp/
hälsokostprodukter

Hanteringen av spänning i ”coopetition”
kan ske på olika sätt. Resultatet av
spänningen kan vara positivt eller negativt.

Tidström &
Virtanen,
2002

Kvantitativ

_

Problem mellan konkurrenter kan
identifieras på individ-, företags-,
samarbets- och externt relaterad nivå.

Tidström &
Åhman,
2006

Fallstudier

Byggnad

Orsakerna till en stegvis avslutningsprocess
av samarbeten mellan konkurrenter kan
identifieras på extern, relations- och
organisatorisk nivå.

Virtanen,
2002

Kvantitativ

_

Deskriptiv statistik på samarbeten mellan
konkurrerande SMF-företag. Jämförelse
mellan samarbetande och ickesamarbetande SMF-företag.

Wu, 2014

Kvantitativ

_

En balans mellan samarbete och
konkurrens har en positiv påverkan på
antalet innovationer utvecklade i
samarbetet.

Yami &
Nemeh,
2014

Fallstudier

Telekommunikation

Samarbetets strategiska motiv och typen av
samarbete ger olika resultat vad gäller
utvecklingen av innovationer i samarbetet.
Parternas sociala kapital lindrar
spänningen mellan samarbete och
konkurrens.

Zineldin,
2004

Konceptuell

_

”Coopetition” kan ge synergieffekter om det
är noggrant planerat och styrt. Svag ledning
kan ge motsatta effekter.
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BILAGA 2

KVANTITATIVA KARTLÄGGNINGENS FRÅGEFORMULÄR
21.11.2001

Institutionen för marknadsföring och företagsgeografi/
Department of Marketing and Corporate Geography

ÄRADE FÖRETAGARE/VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Denna undersökning utreder nationellt och internationellt samarbete mellan konkurrerande
företag. Allas åsikter är lika värdefulla. Frågorna i frågeformuläret är även riktade till företag
som inte idkar samarbete med konkurrenter. Undersökningen är en pilotundersökning, och
kommer att stå som grund för min doktorsavhandling vid Svenska handelshögskolan i Vasa.
Syftet med min doktorsavhandling är att se samarbete mellan konkurrerande företag som en
alternativ strategi för att skydda sig mot den ökande internationella konkurrensen. Kunskapen
om konkurrenters samarbete är liten. Era åsikter är därför mycket värdefulla för att öka denna
kunskap.
Samarbete mellan konkurrenter är en frivillig och vanligen långsiktig överenskommelse mellan
fristående företag som uppfattar sig som konkurrenter. Överenskommelsen syftar till att
förbättra företagens konkurrenskraft. Detta skall ske genom att de satsar resurser och personligt
engagemang i gemensamma aktiviteter (förutom normala köpar–säljarrelationer och enskilda
transaktioner). Företagen delar beslutsfattande, ansvar, genomförande, resultat och risktagande i
samband med aktiviteterna. I alla andra avseenden förblir de helt fristående.
Samarbetet kan vara informellt (muntlig överenskommelse) eller formellt (skriftligt kontrakt).
Samarbetet kan också vara i form av ett gemensamt företag. Samarbete avser inte enskilda
affärstransaktioner och kortvariga köpar–säljar förhållanden. Samarbete mellan företag som står
i ägoförhållande till varandra (moder-, dotter-, och systerbolag) ingår heller inte i denna
undersökning.
Denna undersökning riktar sig till företag i Vasa med omnejd. Företagen som är utvalda till
denna undersökning är tillverkande SMF-företag med en personalstyrka på 10 till 200
arbetstagare. Detta frågeformulär har skickats till 341 företag. Adresserna har erhållits från
databasen Sininen Kirja.
Svaren behandlas anonymt och konfidentiellt. Resultaten framställs i form av statistik. Alla
frågor skall inte besvaras av alla företag, vilket betyder att frågeformulärets längd varierar
beroende på om man har erfarenheter av samarbete med konkurrenter eller inte. Förtexten till
frågorna ger hänvisningar till när man skall hoppa i frågeformuläret. I frågor där man skall svara
med kryss är regeln ett kryss per svar om inte annat anges i texten. Använd det bifogade
svarskuvertet för att returnera svaren.
Jag ber Er vänligen returnera svaren senast 10.12.2001
Med en vänlig samarbetshälsning
Henrik Virtanen
Forskare
050-5120576
henrik.virtanen@wasa.shh.fi
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A. FÖRETAGETS BAKGRUNDSFAKTORER OCH KONKURRENSSITUATION
1. Vilken är branschen för Ert företag?
 Byggnad
 Båt
 Elektronik
 Förlag/tryckeri
 Gummi/plast
 Kemisk/teknisk
 Maskin/metall
 Snickeri/möbel
 Textil/läder
 Övrig: ______________________________________________

 Fordon
 Livsmedel/foder
 Trä/papper

2. Vilket år är Ert företag grundat?
År _________________
3. Hur stor är personalen i Ert företag?
Under 20


20-49


50-99


Över 100


4. Hur stor var omsättningen för föregående räkenskapsår (i miljoner mark)?
Under 15


15-49


50-99


Över 100


5. Hur har Ert företags omsättning (i medeltal) förändrats under de senaste tre åren?
Ökat betydligt Ökat något



Varit konstant Minskat något Minskat betydligt




6. Hur många huvudkonkurrenter finns det både i Finland och utomlands?
I Finland:

Inga


1-5


6-10


Över 10


Vet inte


Utomlands:











7. Hur skulle Ni beskriva konkurrensaktiviteten inom Er bransch? (Svara med endast ett kryss).
 Det finns ingen konkurrens
 Konkurrensen är liten (indirekt), företagen i branschen har olika produkter och säljer till olika
kunder och marknader
 Konkurrensen har varit ganska liten, men kommer att öka inom en nära framtid
 Konkurrensen har varit ganska hård, men kommer att minska inom en nära framtid
 Konkurrensen är hård, konkurrenssituationen är stabil och konkurrenternas åtgärder är
ganska förutsägbara
 Konkurrensen är hård, konkurrenssituationen är osäker och konkurrenternas åtgärder kan inte
förutsägas
 Inget av ovanstående:_________________________________________________________
8. Hur stor andel av Er tillverkning kan karaktäriseras som underleverans?
0%


Under 50%


50%


Över 50%


100%
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9. Hur stor andel av Er tillverkning levereras till Er största kund?
Under 20%


20-49%


50-79%


80-99%


100%


10. Hur stor är exportens andel av Er omsättning?
0%


Under 10 %


10-49%


50-79%


Över 80 %


B. ERFARENHET AV ETT SAMARBETE MED EN KONKURRENT
11. Har Ni haft ett (nu avslutat) samarbete med ett företag som då var eller fortfarande är Er
konkurrent? (Ifall omstruktureringar har skett, men samarbetet fortsätter räknas det inte som
avslutat).
 Ja
 Nej (gå till fråga 13)
Fråga 12 besvaras enbart av dem som har haft ett (nu avslutat) samarbete.
12. Ange i viktighetsordning de tre viktigaste orsakerna till att det samarbetet upphörde:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
13. Har Ni ett eller flera pågående samarbeten med företag som är (eller kunde vara) Era
konkurrenter?
 Ja
 Nej (gå till fråga 18)
Frågorna 14 till 17 besvaras enbart av dem som har pågående samarbeten.
14. Hur många olika samarbeten med Era konkurrenter deltar Ni i?
Vi deltar i ____________ st. samarbeten
15. Svara på följande frågor. Om Ni deltar i enbart ett samarbete, fyller Ni i första kolumnen,
och deltar Ni i två, fyller Ni i två första kolumnerna o.s.v. Om Ni deltar i flera än tre
samarbeten, svarar Ni på frågorna utgående från de tre samarbeten som betyder mest för Er
verksamhet.

a) Har Ni mera än
en partner i
samarbetet?

Samarbete 1

Samarbete 2

Samarbete 3

 Ja ___________ st.
 Nej

 Ja ___________ st.
 Nej

 Ja ___________ st.
 Nej
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Samarbete 1

Samarbete 2

Samarbete 3

 Under 1 år
 1-5 år
 Över 5 år
c) Varifrån kommer  Finland
 Utlandet
Era samarbetspartners?
 Både och
d) Vilken är
 Finska marknaden
 Exportmarknaden
målmarknaden för
 Både och
samarbetet?
e) Hurudant
 Gemensamt
kontraktsförhållande företag
 Skriftligt kontrakt
har Ni?
 Muntligt avtal
f) Vem har det
 Ert företag
 Samarbetspartnern
huvudsakliga
ansvaret för
 Båda lika mycket
styrningen och
 En utomstående:
administrationen av
samarbetet?

 Under 1 år
 1-5 år
 Över 5 år
 Finland
 Utlandet
 Både och
 Finska marknaden
 Exportmarknaden
 Både och
 Gemensamt
företag
 Skriftligt kontrakt
 Muntligt avtal
 Ert företag
 Samarbetspartnern
 Båda lika mycket
 En utomstående:

 Under 1 år
 1-5 år
 Över 5 år
 Finland
 Utlandet
 Både och
 Finska marknaden
 Exportmarknaden
 Både och
 Gemensamt
företag
 Skriftligt kontrakt
 Muntligt avtal
 Ert företag
 Samarbetspartnern
 Båda lika mycket
 En utomstående:

 Ert företag
 Samarbetspartnern
 Båda lika mycket

 Ert företag
 Samarbetspartnern
 Båda lika mycket

 Ert företag
 Samarbetspartnern
 Båda lika mycket

 Inköp
 Produktion
 Distribution
 Marknadsföring/
försäljning
 Installation/service
 Forskning/utveckling
 Administration/
ekonomi
 Annan:

 Inköp
 Produktion
 Distribution
 Marknadsföring/
försäljning
 Installation/service
 Forskning/utveckling
 Administration/
ekonomi
 Annan:

 Inköp
 Produktion
 Distribution
 Marknadsföring/
försäljning
 Installation/service
 Forskning/utveckling
 Administration/
ekonomi
 Annan:

b) Hur länge har Ert
samarbete varat?

g) Vem betalar
merparten av
kostnaderna för
samarbetet?
h) Inom vilket
funktion samarbetar
Ni? (Om samarbetet
är uppdelat, d.v.s.
att en part t.ex.
tillverkar produkter
som den andra
parten säljer, anger
Ni med ett kryss Er
insats och med en
ring
samarbetspartnerns
insats).

16. Vilken är den huvudsakliga nyttan med samarbetet? (Frågan besvaras enligt anvisningar
för föregående fråga).
Samarbete 1: __________________________________________________________________
Samarbete 2: __________________________________________________________________
Samarbete 3: __________________________________________________________________
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17. Vilka skulle Ni i viktighetsordning bedöma som de tre största riskerna med att samarbeta
med en konkurrent?
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
C. INGET SAMARBETE MED EN KONKURRENT
Frågorna 18 till 19 besvaras enbart av dem som inte har ett pågående samarbete med en
konkurrent.
18. Vilka är de huvudsakliga orsakerna till att Ni inte har ett samarbete med en konkurrent? (Ni
kan kryssa i flera orsaker).
 Det finns inget behov
 Intresse saknas
 Tidsbrist
 Egna dåliga erfarenheter av samarbete mellan konkurrenter
 Det innebär stora risker att börja samarbeta
 Man kan inte lita på konkurrenter
 Det är svårt att hitta potentiella samarbetspartners
 Det är svårt att hitta samarbetsvilliga och -kunniga personer hos potentiella samarbetsföretag
 Vårt företag saknar relevanta resurser och kompetens för att börja samarbeta
 Potentiella motparter saknar relevanta resurser och kompetens för att börja samarbeta
 Andra orsaker, vilka _________________________________________________________
19. a) Inom vilken funktion kunde Ni tänka Er ett samarbete med en konkurrent? (Ni kan kryssa
i flera funktioner).
19. b) Hur skulle Ni bedöma nyttan? (Om Ni svarat att samarbete är omöjligt skall ni inte
uppskatta nyttan).
Samarbete
omöjligt

Samarbete
möjligt

Mycket
nyttigt

Inköp
Produktion
Distribution
Marknadsföring/
försäljning
Installation/
service
Forskning/
utveckling
Administration
/ekonomi
Annan:

JAG TACKAR FÖR ER TID OCH ERT INTRESSE!

Delvis
nyttigt

Kan inte
säga
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BILAGA 3

RESPONDENTERNAS DEMOGRAFI I DEN KVANTITATIVA
KARTLÄGGNINGEN

Demografisk
variabel

Alternativ

Bransch**

Byggnad
Båt
Elektronik
Fordon
Gummi/plast
Livsmedel
Maskin/metall
Snickeri/möbel
Textil/läder
Trä/papper
Övrig

Ålder

Frekvenser*
(n=36)

Procent
(n=36)

1
2
3
3
4
1
15
4
3
2
1

2,8
5,6
8,3
8,3
11,1
2,8
41,7
11,1
8,3
5,6
2,8

Medelålder 34,2
Std.avvikelse 33,6

Personalstyrka
(antal)

Under 20
20-49
50-99
Över 100
Kumulativt

9
16
7
4
36

25,0
44,4
19,4
11,1
100,0

Omsättning
(miljoner €)
***

Under 2,5
2,5-8,3
Över 16,8
Kumulativt

13
14
5
4
36

36,1
38,9
13,9
11,1
100,0

Ökat betydligt
Ökat något
Varit konstant
Minskat något
Kumulativt

13
12
5
6
36

36,1
33,3
13,9
16,7
100,0

Omsättningsökning

Antal huvudkonkurrenter

Andel underleverans av
totala
verksamheten

8,4-16,7

Inga
1-5
6-10
Över 10
Kumulativt
0%
Under 50 %
50 %
Över 50 %
100 %
Kumulativt

I Finland
4
16
8
8
36

Utomlands
7
9
11
9
36
6
21
2
5
2
36

I Finland
11,1
44,4
22,2
22,2
100,0

Utomlands
19,4
25,0
55,6
100,0

16,7
58,3
5,6
13,9
5,6
100,0
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Andel av
tillverkning
som går till
största kunden

Under 20 %
20-49 %
50-79 %
80-99 %
Kumulativt

23
10
2
1
36

63,9
27,8
5,6
2,8
100,0

Exportandel
av totala
verksamheten
****

0%
Under 10 %
10-49 %
50-79 %
Över 80 %
Kumulativt

2
7
11
8
3
31

6,5
22,6
35,5
25,8
9,7
100,0

*
**
***
****

Frekvenserna är angivna för de svarsalternativ som förekommer i datamaterialet. Svarsalternativ
som inte angetts är inte redovisade.
Ett företag kan tillhöra flera branscher vilket gör att den kumulativa procenten överstiger 100.
I enkäten var myntenheten mark, vilken i denna tabell omräknats till euro.
Frekvenser uträknade med beaktande av bortfall.

214

BILAGA 4

LISTA PÅ HUVUDSTUDIENS INTERVJUER

Företag

Person/ställning

Datum

Typ av
intervju

Oy Ettan Ab

VD

30.3.2004

Personlig

Oy Tvåan Ab

VD

2.4.2004

Telefon

Oy Ettan Ab

VD

14.5.2004

Personlig

Oy Ettan Ab

VD

31.5.2004

Personlig

Oy Ettan Ab

Försäljningschef

9.6.2004

Personlig

Oy Tvåan Ab

VD

14.9.2004

Personlig

Oy Trean Ab

VD

12.10.2004

Personlig

Oy Trean Ab

VD

20.10.2004

Personlig

Oy Tvåan Ab

Koncernchef,
styrelseordförande

27.10.2004

Personlig

Oy Fyran Ab

VD

15.11.2004

Telefon

Oy Fyran Ab

VD

18.11.2004

Personlig

Oy Fyran Ab

VD

25.11.2004

Personlig

Oy Tvåan Ab

VD

1.12.2004

Telefon

Oy Fyran Ab

VD

2.12.2004

Personlig

Oy Fyran Ab

Försäljningschef

10.12.2004

Telefon
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BILAGA 5

HUVUDSTUDIENS DISKUSSIONSTEMAN

1. Företagets bakgrundsfakta
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Produkter
Personal – utveckling – framtiden
Omsättning – utveckling – framtiden
Bransch – branschkaraktäristika – konkurrens – kunder – substitut
Mål – framtiden
Exportandel
Marknadsandel
Marknadsföring
Antal produkter/år – fördelning
Övrig verksamhet

2. Befintliga konkurrensfördelar
x
x

Starka sidor – möjligheter
Var ligger orsakerna till samarbete – var kunde man samarbeta

3. Befintliga problem
x
x

Svaga sidor – hot
Var ligger orsakerna till samarbete – var kunde man samarbeta

4. Tidigare erfarenhet av samarbete med konkurrent – annan erfarenhet
Teman – se punkt 6.
5. Internationell verksamhet
5.1 Historia före samarbete
x
x
x
x
x

När
Var
Hur
Varför
Konkurrens

x

Övrig omgivning

o Hemma
o Internationellt

5.2 Under tiden man samarbetat
x
x
x
x
x
x

Interna – externa motiv (mål)
Interna – externa begränsningar – hinder
Vilka är de mest kritiska resurserna (underskott, imiterbara, ersättningsbara,
överförbara...)
Vad – produkter
Med vilka resurser och kompetenser – utveckling
På basen av vilken information
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x
x

Hur opererar man – organisation
Förändring i företagets verksamhet
o Volymer
o Försäljning
o Tillväxt
o Lönsamhet
o Investeringar
o Organisation

5.3 Framtidsplaner
x
x
x
x
x
x
x

Utvidgning
Bakgrundsfakta (se 5.1)
Vad styr framtidsplanerna
Motiv – nytta – risker
Koppling till samarbetet
Avveckling
Motiv till avveckling

6. Samarbete
x
x
x
x

Historia före start av samarbete – tidigare relationer – deras natur
Vilka aktörer – partners – underleverantörer – vem har kommit till – vem har
försvunnit
Fortsatta relationer med avhoppade parter (formella – informella)
Planer på att involvera de på nytt

6.1 Bakgrundsfakta
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Beskrivning
Strategi
Typ av samarbete
Vilka funktioner
o Teknologi – kunskapstransfer – anpassning
Hur länge
Målmarknad
Bakgrundsfakta för målmarknaden
o Konkurrens
o Infrastruktur
o Avstånd-psykiskt
o Lokala förhållanden
Avtalsförhållande – joint venture
Organisation
Ansvar
Kostnader

6.2 Motiv och problem
x
x
x

Motiv – nytta – uppnådd målsättning
Problem – risker
Samarbetets betydelse för verksamheten
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6.3 Framtidsplaner
x
x
x
x
x
x
x

Nya samarbetsprojekt
Bakgrundsfakta (se 6.1)
Vad styr framtidsplanerna
Motiv – nytta – risker
Koppling till den internationella verksamheten
Avveckling
Motiv till avveckling

7. Framtid
x
x

Betydande förändringar inom branschen – företagets situation – strategi
Betydelse för internationell verksamhet – samarbete
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HENRIK VIRTANEN
INTEGRERAT OCH SEKVENTIELLT SAMARBETE MELLAN
KONKURRENTER: EN STUDIE AV SMÅ OCH MEDELSTORA
FÖRETAG I EN INTERNATIONELL KONTEXT
Att samarbeta med en konkurrent i den internationella verksamheten kan vara ett alternativ för små- och
medelstora företag. Parterna stöter på hinder i den internationella verksamheten, vilket ger motiv till samarbete.
Det ﬁnns olika typer av samarbete mellan konkurrenter.
Fokus i denna avhandling är att skilja på vilken eller vilka
funktioner i företaget samarbetet omfattar. Parterna kan
samarbeta kring gemensamma funktioner (integrerat samarbete) eller kring delade funktioner (sekventiellt samarbete). Förekomsten av olika typer av samarbete, indikerar
att man kan anta att samarbetet styrs av den strategiska
situation parterna beﬁnner sig i. I samarbetet råder det en
spänning mellan samarbete och konkurrens. Man samarbetar för att skapa värde, medan man konkurrerar för att
utnyttja värdet. Ett samarbete kan medföra konkurrensfördelar, men samtidigt kan spänningen mellan samarbete
och konkurrens skapa problem och risker.
Forskningen kring samarbetande konkurrenter har
varit mindre omfattande. En kunskapsutveckling är önskvärd. Syftet med denna avhandling är att analysera
samarbeten mellan konkurrerande små- och medelstora
företag, med avsikten att utveckla den teoretiska och empiriska förståelsen av samarbeten, samt samarbetsmotiven och -förutsättningarna i en internationell kontext. En
målsättning är att besvara frågan varför parterna väljer
att samarbeta antingen integrerat eller sekventiellt. Ytterligare är målsättningen att klargöra hur parterna hanterar
spänningen mellan samarbete och konkurrens, samt utreda vilka problem och risker som ﬁnns i samarbetet. Den

empiriska delen av avhandlingen utgörs av en kvantitativ
kartläggning samt fyra fallstudier.
Resultaten visar att indelningen av samarbetstyper inte
är helt klar. Man kan identiﬁera rena integrerade samarbeten, man kan identiﬁera rena sekventiella samarbeten,
samt man kan identiﬁera hybrider av dessa två, där det
ﬁnns både integrerade och sekventiella funktioner i samarbetet. En funktion i företagets produktionskedja består
av olika aktiviteter som kräver olika insats av resurser och
kompetenser. Trots att man samarbetar inom samma funktion (per deﬁnition integrerat samarbete), kan man dela
aktiviteterna mellan parterna i funktionen (sekventiell logik). Eftersom tanken att dela in samarbeten i två typer är
oklar, är det även problematiskt att normativt kunna påvisa klara skillnader mellan dessa vad gäller t.ex. motiv och
risker. Varje samarbete är unikt.
Ett sätt att mildra spänningen mellan samarbete och
konkurrens och riskerna parterna upplever i samarbetet
är att separera samarbets- och konkurrensfunktionerna
från varandra. I intensiva och betydande samarbeten tenderar parterna, speciellt om det är frågan om små- och
medelstora företag, att avveckla den direkta konkurrensen genom att t.ex. specialisera sig på olika kunder och
nischer (produkter) eller fokusera på olika marknader.
Parterna kan deﬁniera när man har rollen som konkurrent
och när som samarbetspartner. Personliga relationer, förtroende, gemensamma normer och förfaringssätt förmildrar spänningen och motverkar parternas intentioner att
handla opportunistiskt.
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