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Sammanfattning 
I denna uppsats som avhandlar affärsutveckling i mikro – och små industriföretag i fragmenterade 
branscher är vår undersökningsfråga: ”Hur kan en enskild mindre aktör på en fragmenterad marknad 
inom svensk tillverkningsindustrin, affärsutveckla sina affärer, stärka sin egen position och förbättra 
sin lönsamhet?” Huvudsyftet med uppsatsen är att ”att skapa förståelse samt generera förslag på hur 
mikro- och småföretag verksamma inom en fragmenterad bransch kan gå tillväga för att affärsutveckla 
sig och sin verksamhet”. Det finns även tre delsyften, nämligen att: kartlägga de problem som finns för 
aktörerna i fragmenterade branscher, identifiera drivkrafter och hinder för affärsutveckling i dessa 
samt att uppsatsen skall utmynna i förslag till lämpliga affärsstrategier för mikro – och småföretag 
verksamma i en fragmenterad bransch. För att kunna svara på undersökningsfrågan och uppfylla syftet 
har vi intervjuat företagsledare i tre företag i fragmenterade branscher och två företag i tidigare 
fragmenterade branscher för att se hur branschen ser ut, hur en struktureringsprocess går till, vad 
företag kan göra för att anpassa sig efter förändringarna med mera.  
 
Uppsatsens slutsatser är ej generellt applicerbara för företag och branscher i liknande situationer som 
de tre fragmenterade branscherna i undersökningen. Slutsatserna kan dock, om de justeras efter de 
specifika förutsättningarna, visa på paralleller, vilket vi redovisar i den avslutande diskussionen. Vi 
har i uppsatsen kommit fram till bland annat följande slutsatser: 
 

- Företag i fragmenterade branscher är rent generellt mer oorganiserade och ostrukturerade 
vilket skapar en lägre effektivitet i företagets processer, jämfört med företag som tagit sig 
igenom en struktureringsprocess. Den hårda konkurrensen, som är resultatet av struktureringar 
i branschen, har tvingat fram denna utveckling.  

 
- Strukturerade företag är även mer professionella i sina relationer till leverantörer och 

konkurrenter och styrs inte lika mycket av personliga relationer, utan fattar beslut mer utifrån 
lönsamhetsmässiga aspekter.  

 
- De ostrukturerade företagen har inte i lika stor utsträckning som utvecklade företag, rutiner 

och strukturer för att mäta och följa upp insatser och investeringar i det egna företaget. Detta 
skapar otydlighet angående hur effektiva dessa varit och en osäkerhet inför framtida 
investeringar.   

 
- Strukturerade företag har tydligare mål och strategier för att uppnå dessa, vilket de 

ostrukturerade företagen i större utsträckning saknar. De ostrukturerade företagen riskerar 
därmed att påverkas i hög utsträckning av yttre faktorer, utan att ha någon planering för hur 
man skall styra sin egen framtid.  

 
- Samtliga undersökta företag har fokuserat på företagets produktion, vilket lett till att 

marknads- och organisationskompetensen blivit lidande. När konkurrensen hårdnar och 
branschens produkter blir mer standardiserade, blir det nödvändigt att marknadsföra sig för att 
kunna hävda sin position på marknaden, vilket försvåras av bristande kunskaper inom dessa 
områden.  

 
För att lyckas affärsutveckla sin verksamhet och stärka sin lönsamhet krävs att företag i fragmenterade 
branscher förbättrar sina interna processer och kommunikation och utbyte med aktörerna i 
affärsmiljön. Företagen och dess verksamhet måste även professionaliseras för att vara 
konkurrenskraftig när en struktureringsprocess i branschens inleds och nya hinder och möjligheter 
skapas. Denna uppsats visar hur företag i dessa situationer istället för att falla offer för förändringarna, 
kan utnyttja dem till sin fördel och utveckla det egna företaget och höja dess lönsamhet.  
 
Nyckelord: affärsutveckling, fragmenterad, industri, strategiutveckling, mikro- och småföretag.  



 3 

Innehållsförteckning 
1 Introduktion ................................................................................................................................................ 5 

1.1 Problembakgrund ................................................................................................................................ 5 
1.2 Problemdiskussion .............................................................................................................................. 6 
1.3 Undersökningsfråga ............................................................................................................................ 7 
1.4 Syfte ..................................................................................................................................................... 7 
1.5 Definitioner.......................................................................................................................................... 7 

2 Metod och tillvägagångssätt ...................................................................................................................... 8 
2.1 Vetenskapligt synsätt .......................................................................................................................... 8 
2.2 Val av tillvägagångssätt ...................................................................................................................... 9 
2.3 Forskningsmetod ............................................................................................................................... 10 
2.4 Val av teorier ..................................................................................................................................... 10 

2.4.1 Hur referensramen och dess modell hanteras i uppsatsen........................................................ 11 
2.5 Urval................................................................................................................................................... 12 
2.6 Datainsamling.................................................................................................................................... 12 

2.6.1 Tillvägagångssätt för datainsamling.......................................................................................... 12 
3 Referensram.............................................................................................................................................. 14 

3.1 Forskningsresultat inom strategi- och affärsutveckling för fragmenterade branscher.................. 14 
3.2 Utgångspunkter.................................................................................................................................. 14 
3.3 Ramverkets funktion ......................................................................................................................... 15 
3.4 Interna processer................................................................................................................................ 15 

3.4.1 Den sociala processen ................................................................................................................ 16 
3.4.1 Ledningsprocessen ..................................................................................................................... 16 
3.4.1 Produktionsprocessen................................................................................................................. 16 
3.4.2 Total Quality Management som ledningsfilosofi ..................................................................... 16 
3.4.3 Omkonfigurering ........................................................................................................................ 17 

3.5 Affärskompetens................................................................................................................................ 17 
3.5.1 Affärskompetensens komponenter ............................................................................................ 17 

3.6 Affärsmiljö......................................................................................................................................... 18 
3.6.1 Affärsomgivningens dimensioner ............................................................................................. 18 
3.6.2 Anledningar till förekomsten av fragmenterade branscher...................................................... 19 

3.7 Affärsutveckling ................................................................................................................................ 21 
3.7.1 Affärsutvecklings begreppets innebörd..................................................................................... 21 
3.7.2  Hur erbjudanden utvecklas: tre trender .................................................................................... 22 

3.8 Strategiutveckling.............................................................................................................................. 22 
3.8.1 Strategi begreppets innebörd ..................................................................................................... 22 
3.8.2 Strategiformulering i fragmenterade branscher ........................................................................ 23 

3.9 Sammanfattning av referensramen................................................................................................... 25 
4 Empiri........................................................................................................................................................ 26 

4.1 Företag i fragmenterade branscher idag........................................................................................... 26 
4.1.1 Flytpontoner i Sverige, VD Ingvar Grundborg: ....................................................................... 26 
4.1.2 Bergshamra såg och snickeri, VD Göran Westerlund: ............................................................ 29 
4.1.3 ML Smide, Vice VD Arne Lekström:....................................................................................... 32 

4.2 Företag i tidigare fragmenterade branscher ..................................................................................... 35 
4.2.1 Nyströms Cement, VD Lars Nyström:...................................................................................... 35 
4.2.2 KC Betong, VD Alf Rytter: ....................................................................................................... 38 

4.3 Sammanfattning empiri..................................................................................................................... 41 
5 Analys ....................................................................................................................................................... 42 

5.1 Interna processer................................................................................................................................ 42 
5.1.1 Den sociala processen ................................................................................................................ 42 
5.1.2 Ledningsprocessen ..................................................................................................................... 42 
5.1.3 Produktionsprocessen................................................................................................................. 42 
5.1.4 Total Quality Management som ledningsfilosofi ..................................................................... 43 
5.1.5 Omkonfiguering.......................................................................................................................... 43 



 4 

5.2 Affärskompetens................................................................................................................................ 43 
5.2.1 Affärskompetensens komponenter ............................................................................................ 43 

5.3 Affärsmiljö......................................................................................................................................... 44 
5.3.1 Affärsomgivningens dimensioner ............................................................................................. 44 
5.3.2. Anledningar till förekomsten av fragmenterade branscher..................................................... 44 

5.4 Affärsutveckling ................................................................................................................................ 44 
5.4.1. Affärsutvecklingsbegreppets innebörd..................................................................................... 44 
5.4.2 Hur erbjudanden utvecklas: tre trender ..................................................................................... 45 

5.5 Strategiutveckling.............................................................................................................................. 45 
5.5.1 Strategibegreppets innebörd....................................................................................................... 45 
5.5.2 Strategiformulering i fragmenterade branscher. ....................................................................... 46 

6 Slutsatser ................................................................................................................................................... 48 
7 Avslutande diskussion.............................................................................................................................. 50 

7.1 Interna processer................................................................................................................................ 50 
7.2 Affärskompetens................................................................................................................................ 52 
7.3 Affärsmiljö......................................................................................................................................... 52 
7.4 Affärsutveckling ................................................................................................................................ 52 
7.5 Strategiutveckling.............................................................................................................................. 53 

8 Kritik ......................................................................................................................................................... 54 
9 Källförteckning......................................................................................................................................... 55 
10 Bilagor..................................................................................................................................................... 57 

10.1 Bilaga 1 ............................................................................................................................................ 57 
10.2 Bilaga 2 ............................................................................................................................................ 59 

11 Abstract ................................................................................................................................................... 61 
 

Figurförteckning 
Figur 1, Ramverk. Källa: Egen ................................................................................................................... 15 
Figur 2, Klassificeringsmönster för affärsmiljön. Källa: Berglund och Blomquist, sid 74. ................... 19 
Figur 3 The link between the firm and it´s Environment. Källa: Grant, sidan 31................................... 23 
Figur 4, Ramverk 2. Källa: Egen................................................................................................................ 25 



 5 

 

1 Introduktion 
 
 
I följande kapitel återges den bakgrundsbild som föranledde vårt intresse för uppsatsens 

ämnesområde. Kapitlet innehåller även definitioner av huvudbegrepp samt formulering av 

problemet som sådant. Vi redogör även för syftet med följande magisteruppsats. 

  
 

1.1 Problembakgrund 
I Sverige utgör mikro- och småföretagen 99,2 % av det totala antalet företag, dessa företag står för 
98,7 % av arbetstillfällena i den privata sektorn (SCB, 18 april 2006). Betydelsen av dessa företag för 
Sveriges utveckling bör därmed inte underskattas. Företagens tillväxt hindras dock av faktorer som 
minskar tillväxttakten och lönsamheten. Enligt undersökningen Företagens villkor och verklighet från 
Nutek (2005) med företagsledare för företag med färre än 50 anställda, så ansåg 33 % av de tillfrågade 
att lönsamheten i företaget var mycket dålig eller dålig. 23 % av företagsledarna angav att man ej hade 
för avsikt att företaget skulle växa. 51 % av de tillfrågade uppgav att brist på egen tid hindrade 
företagets tillväxt och 33 % angav att brist på arbetskraft utgör ett ganska stort eller mycket stort 
tillväxthinder. Det innebär med andra ord ett stort antal problem föreligger att driva småföretag i 
Sverige idag, enligt Nuteks undersökning från år 2005. I Dagens Industri från den 13 april beskriver 
VD:n  på Fordonskompontentgruppen, en intresseorganisation för underleverantörer till 
fordonsindustrin, hur svårt det blivit för gruppens företag att få tillgång till utbildad arbetskraft. Detta 
leder till att företagen tvingas förlägga sina framtida investeringar utomlands, vilket försämrar 
villkoren och förutsättningarna för Sverige som ett industriland.  
 
För Sverige som genom hela sin moderna historia i stor utsträckning förlitat sig på sin industri och 
handel med omvärlden, märks nu effekterna av globaliseringen och dess nya villkor, vars påverkan 
och konsekvenser för svenska företag blir allt mer uppenbara. Konkurrensen från låglöneländer ökar 
och det blir allt svårare att producera lågteknologiska och billiga varor i vårt land till 
konkurrenskraftiga priser och villkor. Exemplen på svenska företag som flyttat sin produktion 
utomlands till låglöneländer i Östeuropa och Asien är otaliga, vilket visar att svenska företag idag 
agerar för att kunna stärka sin konkurrenskraft internationellt (Aftonbladet, 7 april 2006). Det är dock 
inte enbart storföretagen som flyttar ut sin verksamhet, utan även små och medelstora företag, ser idag 
över vilka möjligheter de har att sänka sina kostnader (Lundgren, 2005). I rapporten ”Jobben flyttar?” 
från fackförbundet SIF (2004), så uppgav 26 % av de undersökta företagen att de flyttat ut verksamhet 
från Sverige under de senaste fem åren. 
 
Mycket har skrivits om denna utflyttning av delar av svensk tillverkningsindustri och vilka 
konsekvenser detta får för företagen, de anställda och Sverige. Desto mindre har dock skrivits om de 
företag inom svensk tillverkningsindustri som av olika anledningar har små möjligheter att flytta ut sin 
produktion och därför är tvingade att ha kvar sin tillverkning i Sverige. Dessa företag måste förändras 
och affärsutvecklas, för att kunna anpassa sig efter förändringar i företagets omvärld, under andra 
förutsättningar än de företag vars produktion kan flyttas ut ur landet, vilket skapar unika situationer 
och branschstrukturer. Om det dessutom är så att branschen är fragmenterad, dvs att branschen inte 
domineras av ett fåtal större företag, så skapar det ytterligare speciella problem för branschens företag. 
Fragmenterade branscher karaktäriseras av många små företag, hård konkurrens och generellt dålig 
lönsamhet. Exempel på fragmenterade branscher i Sverige idag, där de fyra största företagen har 
mindre än 40 % marknadsandel enlig Porter (1980), är sågverksindustrin (Skogssällskapet, 10 april 
2006), möbel och textilbranschen, enligt rapporten De bortglömda innovationerna (Nutek, 2005). 
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Forskning om fragmenterade branscher kan knappast anses som prioriterat inom forskningsvärlden 
och en av de mest kända författarna på ämnet är fortfarande Michael E. Porter som skrev boken 
Competitive Strategy år 1980. Boken tar mycket tydligt upp de orsaker som finns till att vissa 
branscher är fragmenterade och vad man eventuellt kan göra för att komma ur denna situation samt 
hur man anpassar sig efter fragmenteringen, om det inte går att förändra den. Boken är signifikant för 
den forskning och de teorier man använde sig av på 1980-talet, där man helt fokuserade på strukturer 
och processer inom företag och med företagets omvärld utan att ta hänsyn till de sociala processerna. 
Porter lanserade även begreppet värdekedja, där man fokuserar på företagets verksamhet som en kedja 
av processer, värde inom processen skapas genom att råvaran färdas genom företagets 
tillverkningsprocess för att så småningom hamna hos kunden. Idag anses dock Porters förhållningssätt 
till värdeskapande inom processerna som ett omodernt och illa anpassat system för den aktuella 
affärsmiljön. Den minimala forskningen som utvecklats sedan Porters bok, har gjort att det idag är 
svårt att få tillgång till uppdaterad forskning på området. Modernare forskning inom affärsutveckling 
är dock mer intresserade av faktorer som företagskultur, kommunikation, lärande, 
kompetensutveckling, ledningsprocesser och så vidare (Berglund och Blomquist, 2004). Denna 
forskning fokuserar mer på människorna i organisationerna och den problematik och möjligheter som 
finns med detta. Ledande forskare på området är t ex Richard Normann, som med sin bok ”När kartan 
förändrar affärslandskapet”, drivit forskningen och utvecklingen framåt.  
 

1.2 Problemdiskussion 
Ett antal branscher inom svensk tillverkningsindustri är fortfarande fragmenterad i sin struktur och 
består av många mindre ägarledda företag. Ägarna till mikro- och småföretag är ofta pådrivande, 
engagerade och djupt involverade i det operativa arbetet i sina företag. 60 % av dessa företagsledare 
upplever dock brist på egen tid som ett stort problem i sitt företagande (Bjerke, 2005), vilket riskerar 
att ta tid och resurser från strategi – och affärsutveckling av företaget. Ett litet företag har av naturliga 
skäl mindre resurser än ett större företag, att genomföra kostsamma förändringar, vilket försvårar för 
många småföretag att affärsutvecklas på det sätt man skulle önska. Småföretag i fragmenterade 
branscher är ännu mer utsatta, eftersom man lider av att konkurrensen på marknaden är hård, vilket 
leder till sämre marginaler och dålig lönsamhet för branschen generellt (Porter, 1980). Den låga 
lönsamheten kan leda till att det blir svårt för branschens företag att anskaffa resurser, för att 
genomföra några förändringar, som i sin tur kan leda till att branschen riskerar att ”stelna” i sin 
aktuella form. Vidare orsaker till att branschen stelnar är att utträdesbarriärerna så höga, att det helt 
enkelt inte lönar sig för företagen att lägga ned verksamheten. Företaget tvingas då fortsätta trots 
bristande lönsamhet, vilket leder till en form av påtvingat företagande för ägarna till företagen (Carter 
& Jones – Evans, 2000). 
 
Vi, författarna till den uppsats, har valt att skriva om affärsutveckling i mikro - småföretag i 
fragmenterad tillverkningsindustri. Att vi valt just detta ämne beror på att vi finner ämnet aktuellt i och 
med den rådande politiska debatten kring förbättringar av småföretagens villkor i Sverige. Ämnesvalet 
kan även motiveras utifrån vårt intresse kring de generella problemen kring affärsutveckling såsom 
lönsamhet, brist på resurser och tid. En av författarna kom dessutom i kontakt med ett litet 
tillverkningsföretag verksamma i en fragmenterad bransch. Vi fann efter ytterligare kontakt med 
företaget att dess kringliggande problematik sett ur ett affärsutvecklingsperspektiv, var mycket 
intressant. Branschen som företaget är verksamt inom består av många små företag och saknar 
dominerande aktörer, präglas av hård konkurrens och generellt dålig lönsamhet. Branschen är mycket 
fragmenterad i förhållande till den totala omsättningen och behovet av affärsutveckling av företaget 
och branschen är ovanligt tydliga. Eftersom författarna är mycket intresserade av just affärsutveckling 
och strategiutveckling, blev vi fascinerade, inte bara av just detta specifika företag, utan även av 
problematiken kring fragmenterade branscher. Vi ämnar med denna uppsats att undersöka företag som 
är samt har varit verksamma i en fragmenterad bransch. Utgångspunkten är att via denna undersökning 
visa på möjligheter samt begränsningar för affärsutveckling av mikro- och små tillverkningsföretag 
verksamma i en fragmenterad bransch.  
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1.3 Undersökningsfråga   
Med utgångspunkt från problemdiskussionen är vår undersökningsfråga därför; 
 
”Hur kan en enskild mindre aktör på en fragmenterad marknad inom svensk tillverkningsindustri, 
affärsutveckla sina affärer, stärka sin egen position och förbättra sin lönsamhet?” 
 

1.4 Syfte 
Huvudsyftet med denna uppsats är; 
 
”att skapa förståelse samt generera förslag på hur mikro- och småföretag verksamma inom en 
fragmenterad bransch kan gå tillväga för att affärsutveckla sig och sin verksamhet”.  
 
Huvudsyftet med denna uppsatts innefattar följande delsyften; 
 

• kartlägga problem som finns för aktörerna i fragmenterade branscher.  
 

• identifiera drivkrafter och hinder för affärsutveckling i en fragmenterad bransch.  
 

• Uppsatsen skall utmynna i förslag till lämpliga affärsstrategier för mikro – och småföretag 
verksamma inom en fragmenterad bransch 

 

1.5 Definitioner 
Vi vill redan här fastställa definitioner för de huvudbegrepp som utgör grunden till vår uppsats. 
 
Vi definierar följande begrepp enligt EU:s riktlinjer (Europeiska unionen, hämtat 4 mars 2006): 
 

• Små företag - De små företagen har mellan 10 och 49 anställda. De ska ha en årlig omsättning 
som understiger 7 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 5 miljoner euro. 

 
• Mikroföretag - Mikroföretag är företag med färre än 10 anställda.”         

 
Vi definierar affärsutveckling enligt Berglund och Blomquist (1999); 
 

• Affärsutveckling: ”att skapa balanserad tillväxt av organisationen på den stigande delen av 
livscykeln och att föryngra organisationen på den del där det går utför.”  

 
Vi definierar fragmenterade branscher efter Michael E. Porters (1980) definition; 
 

• Fragmenterade branscher: ”a industry in which no firm has a significant market share and can 
strongly influence the industry outcome. The four largest firms in the industry shall have a 
total market share of a maximum 40% to count as a fragmented industry.” 

 
Vi definierar strategiutveckling enligt Grant (2004); 
 

• Strategiutveckling: består av fyra delar: organisationsstruktur, mål och värderingar, företagets 
resurser och förmågor samt företagets kunder, konkurrenter samt leverantörer. 

 
Vi definierar följande bergrepp enligt egen definition; 
 

• Tillverkningsföretag: I Sverige verksamma privata företag med egen produktion av varor, där 
försäljningen av företagets varor primärt är inriktad mot den svenska marknaden.   
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2 Metod och tillvägagångssätt 
 
I följande kapitel ämnar vi att ge läsaren en förståelse för hur vårt arbete har fortlöpt samt 

vuxit fram. Vi redogör för samt motiverar vårt tillvägagångssätt, vilka motgångar samt 

begränsningar vi har stött på och beskriver hur ansatsen till problemområdet har förändrats 

genom arbetets gång. Vi diskuterar även kvaliteten på uppsatsen utifrån begreppen validitet och 

objektivitet.  

  
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Våra slutsatser bygger på våra tre undersökningar av mikro- och småföretag i fragmenterade branscher 
och våra två undersökningar av företag som tidigare befann sig i fragmenterade branscher. Vi ämnar 
öka förståelsen för dessa företags unika branschsituation och använder oss därför av både ett 
rekonstruerande arbetssätt, att beskriva ett historiskt skeende samt ett registrerande arbetssätt, att följa 
ett pågående förlopp (Gummesson, 1985). Valet av arbetssätt motiverar vi genom uppsatsens 
problemområde samt syfte som innefattar att undersöka hur företag i en fragmenterad bransch kan 
affärsutvecklas samt att identifiera drivkrafter till affärsutveckling i fragmenterade branscher. Det för 
vårt syfte lämpligaste metoden synes vara att i efterhand betrakta en viss bransch och företag och 
därigenom analysera de bakomliggande faktorerna till utvecklingen. En annan del av syftet är att 
identifiera vilka problem som kan lokaliseras för företag i fragmenterade branscher. För att identifiera 
dessa problem och hinder har vi valt att intervjua företagsledare, vars företag idag befinner sig i den 
aktuella situationen, varpå ett registrerande arbetssätt är lämpligt. 
 
Eftersom vår uppsats bygger på intervjuer med bland annat företagsledare som tolkar företagets och 
branschens situation och verklighet, som vi sedan i vår tur skall tolka och analysera utifrån rådande 
teorier, så betecknar vi vår metod som hermeneutisk (Gilje och Grimen, 2003). Vi som författare söker 
kunskap om problemområdet med utgångspunkt från våra uppgiftslämnare. Vi behöver dels kunskap 
om bakgrunden till problemområdet, men även hur man hanterar problemet i dagsläget samt om det 
finns några strategier för framtiden. Vår roll som forskare blir öppen, subjektiv och engagerad och vi 
närmar oss vårt problemområde subjektivt utifrån vår egen förståelse. Vi vill försöka att förstå 
helheten kring vårt problemområde via våra interjuver, men vill även sätta denna helhet i relation till 
delarna i problemet. Vi tror att dessa två dimensionella sätt att närma sig problemområdet kan hjälpa 
oss att förstå problemet och utveckla strategier för att överkomma det (Gummesson,1985). 
 
Studien söker kunskap om samt förståelse kring hur små företag kan överkomma en fragmenterad 
branschsituation. I denna strävan använde vi oss av den hermeneutiska cirkeln där man tolkar både 
delarna och helheten i förhållande till den kontext och specifika situation som delarna samt helheten 
existerar inom. Vi vill via våra intervjuer förstå problemet sett ur uppgiftslämnarens perspektiv, men 
vi vill också dels skapa oss en egen förståelse kring och dels bidra till en ökad allmänförståelse kring 
problemet. Eftersom ingen förståelse kan ske utan förkunskaper, och förståelse för delarna kräver 
förståelse för helheten, tror vi att den hermeneutiska cirkeln är lämplig för vår undersökning och att 
den kan bidra till vår förståelse kring problemområdet (Gummesson, 1985). Vi tror även att detta 
förhållningssätt till tolkningen av vår undersökning genererar en dimensionell analys samt relevanta 
slutsatser. 
 
Eftersom vi som författare strävar efter en ökad förståelse för mikro- och små företag i fragmenterade 
branscher, anser vi att helheten i vårt problemområde kan förstås genom ett studium av just helheten 
(Gummesson, 1985). Vi har valt att intervjua fem företagsledare med olika erfarenheter från 
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fragmenterade branscher för att kunna skapa oss en helhetsbild av problemområdet. Att bryta ned 
undersökningen till delar för att förstå och skapa sig en bild av helheten, var inte aktuellt för vår del i 
detta sammanhang, eftersom vi undersöker företag och försöker öka förståelsen kring utvecklingen för 
fragmenterade branscher, inte enbart för delar av dem.  
 
Vi inser och har arbetat utifrån förståelsen att vår egen inställning och förförståelse till 
problemområdet präglar våra tolkningar och därmed objektiviteten i det insamlade materialet (Gilje & 
Grimen, 2003). Genom att vara så opartiska gentemot resultaten av undersökningen och genom att vi 
är medvetna om riskerna med förförståelsens påverkan på materialet, har vi gjort vad vi kan för att 
minimerat riskerna med dessa faktorer. Vi är fullt medvetna om att full objektvitet är mycket svårt 
eller omöjligt att uppnå i alla sorters materialinsamlande (Holme & Solvang, 1997). Vi har arbetat 
utifrån att skilja på fakta och värderingar i uppsatsen, vi varit noga med att säkerställa skillnaden, för 
att inte riskera att sänka uppsatsen reliabilitet. I empiriavsnittet har inga värderingar gjorts från 
författarnas sida, däremot finns det många exempel på värderingar från de intervjuade i 
empiriavsnittet, dessa värderingar och åsikter härstammar från uppgiftslämnaren som vi intervjuat och 
representerar inte på något sätt författarnas uppfattning i frågorna. 
 

2.2 Val av tillvägagångssätt 
Vår utgångspunkt i detta arbete är de fem undersökta företagen och deras situation. Vi inleder därför 
med att läsa in oss på aktuell teori, för att sedan samla empiri om företaget och branschen, för att 
sedan kunna analysera resultaten från empirin utifrån teoribildningen (Patel och Davidsson, 1994). För 
att möjliggöra en så relevant samt genomarbetad tolkning av empirin har vi valt att utifrån 
teoribildningen utveckla en egen referensram med tillhörande modell. Vi ämnar förstå samt tolka det 
insamlade empiriska materialet via denna referensram, uppsatsen får där med en deduktiv karaktär 
(Gummesson, 1985). Vi arbetade efter ett deduktivt angreppssätt till problemområdet i uppsatsarbetets 
början då våra kunskaper kring problemet som sådant var begränsade. Vi började läsa in oss på 
litteratur kring problemområdet för att sedan samla in empiriskt material. Vidare så utformade vi 
grundstommen till vår referensram utifrån redan existerande teorier. Vi fick genom det empiriska 
materialet en ökad förståelse för hur verkligheten såg ut och kunde via våra nya kunskaper 
sammanlänka vår teoretiska referensram till en undersökningsmodell. Vi formulerade därmed inte 
någon ny teori kring problemområdet, men utvecklar sambanden och relationerna mellan redan 
existerande teorier.   
 
Vi försöker att förklara och förstå dessa samband i vår referensram, modell samt vilka konsekvenser 
ett visst agerande i en delkomponent av modellen kan få för andra delar av modellen. Med 
utgångspunkt i vårt problemområde tror vi det är viktigt att förstå hur ett visst agerande i ett företag 
kan påverka inte bara företaget som helhet, men även för affärsmiljön och vise versa. I vårt syfte ingår 
det att skapa förståelse för småföretag i fragmenterade branscher och vi tror att detta systemteoretiskta 
perspektiv kan hjälpa oss på vägen (Arbnor & Bjerke, 1994). 
 
Vi hade i början av uppsatsarbetet svårigheter med hur vi skulle angripa problemet. Vi insåg att vi var 
tvungna att begränsa vårt problemområde väsentligt. Efter samtal med handledare och internt 
diskuterande i gruppen omformulerade vi problemet. I inledningen av uppsatsarbetet arbetade vi med 
utgångspunkt kring problemområdet med ett fallföretag och lät de fyra andra företagen vara 
referensföretag. Vi arbetade efter denna förutsättning en längre tid. Desto längre vi kom i 
skrivandeprocessen desto svårare insåg vi att det var att dra generella slutsatser med ett företag som 
utgångspunkt. Vi kom fram till att kvaliteten på uppsatsen skulle bli lidande och att vår analys samt 
slutsatser blev alltför invecklade. Vi beslöt oss därför att inte använda oss av en ingående fallstudie 
utan att genomföra fem undersökningar av företag. Vi ändrade därmed syfte samt problemområde 
ytterligare en gång i samråd med handledare samt opponenter till uppsatsens nuvarande syfte. 
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2.3 Forskningsmetod 
Enligt Holme och Solvang (1997) bör forskningsmetoden utses från den metod som belyser 
problemområdet på bästa sätt. Vi utgick även från problemet som sådant samt de grundläggande 
föreställningar som vi som författare hade kring problemområdet (Arbnor och Bjerke, 1994), när vi 
antog metod för den empiriska datainsamlingen. Avsikten med denna uppsatts är att skapa en 
förståelse samt visa på möjliga affärsutvecklingsmöjligheter för mikro – och små tillverkningsföretag 
inom fragmenterade branscher. Med problemområdet som utgångspunkt fann vi det lämpligt att ge 
studien en kvalitativ metod för insamling av det empiriska materialet. Den kunskap som vi ansåg oss 
behöva i form av empiriskt materiel var av mer ingående karaktär. Då vi antagit ett hermeneutiskt 
synsätt ansåg vi att en kvalitativ metod passade vårt problemområde och empiriinsamling bäst.  
 
Genom att vi har antagit ett systemteoretiskt perspektiv på undersökningens resultat försvåras 
generaliseringen av våra slutsatser kring problemområdet. Enligt Arbnor och Bjerke (1994) är 
systemen inom systemteorin inte normalt jämförbara med varandra. Via en mindre undersökning som 
vår kan man därför inte dra några omfattande slutsatser om andra system. Däremot kan man dra vissa 
paralleller mellan systemen, dessa paralleller måste dock anpassas till det andra systemets 
förutsättningar. Eftersom vi ämnar jämföra två olika branschförhållanden som en gång befunnit sig på 
samma nivå ser vi inte ovanstående resonemang som begränsande utan snarare överensstämmande 
med uppsatsens problemområde och syfte. Arbnor och Bjerke (1994) menar att utifrån systemens 
karaktär kan fallstudier vara lämpliga för denna typ av undersökning. Efter att vi studerat fallstudier 
via metodlitteratur kom vi dock fram till att vår undersökning mer skulle ha inslag av fallstudie än att 
helt kunna klassificeras som en sådan. Enligt Gummesson (1985) kan fallstudier vara av särskilt värde 
då forskning syftar till att ge tillämpbara verktyg till utövare. Resultatet av vår undersökning ämnar till 
att visa på möjliga strategier för mikro- och småföretag i fragmenterade branscher, det vill säga att 
generera tillämpbara verktyg. Dock är våra undersökningar inte tillräckligt ingående för att anses som  
fallstudier. 
 
För att säkerställa samt testa validiteten i empirin så har vi valt att använda oss av tre 
säkerhetsåtgärder. Enligt Abnor och Bjerke (1994) är validitet det viktigaste kriteriet i 
systemteoretiska undersökningar. Vi har därför arbetat utifrån Bjerkes (2005) tre 
validitetstestfunktioner. Dessa funktioner innebär att vi har testat validiteten rent praktiskt genom att 
undersöka hur verkligheten ser ut. Vi har rådfrågat branschexperter för att generera samt 
säkerhetsställa validiteten i undersökningen. Den tredje säkerhetsfunktionen inom validitetssäkrandet 
vi använt oss av innebär teoretiskt validitet. Det vill säga när det varit möjligt har vi försökt att testa 
undersökningen rent teoretiskt. Dock har detta inneburit vissa svårigheter då teoriutbudet inom vårt 
problemområde måste anses som relativt fattigt och i många fall inaktuell. 
 

2.4 Val av teorier 
Affärsutveckling inom just fragmenterade branscher anses i dag som något omodernt inom den 
teoretiska vetenskapen. Vi har därför valt att bygga oss en egen mer aktuell och modern teoretisk 
referensram samt sammanfattande modell kring vårt problemområde. Då teorin i sig, uttalar sig om 
hur begreppen är relaterade till varandra så att det går att förklara och förutsäga företeelsen eller förstå 
innebörden av den (Patel och Davidsson, 1994), har vi valt att sammanlänka flertalet för 
problemområdet intressanta teorier. För att kunna framställa en god analys av våra fallföretag samt 
dess affärsutvecklings- och strategimöjligheter anser vi oss behöva teorier som belyser och berör flera 
områden. Vi motiverar vår val av teorier med bakgrund till vår förståelse för problemområdet som 
sådant. Teorierna är valda för att, dels fungera som förståelseverktyg, men även som analysverktyg för 
mikro- och småföretags affärsutveckling i en fragmenterad bransch, både för författarna samt läsarna 
till uppsatsen. Referensramen samt modellen tar hänsyn till fem för syftet samt problemområdet 
viktiga komponenter; 
 
Mikro- och småföretaget 
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• Interna processer – Vi har valt denna komponent för att den tar hänsyn och visar på de 
processer inom företaget som möjliggör eller begränsar affärskompetensen inom företaget. 

 
Mikro- och småföretaget 

• Affärskompetens – Valet till denna komponent motiveras av att den visar på den kompetens 
inom företaget som möjliggör eller begränsar affärsutvecklingen inom företaget. 

 
Fragmenterade branschen 

• Affärsmiljön / omgivningen – Vi har valt att ta hänsyn till affärsmiljön i vår referensram för att 
den förtydligar samt hjälper oss att förklara den  input som företaget möter från omgivningen 
som möjliggör eller begränsar affärsutvecklingen inom företaget. 

 
Affärsutveckling 

• Affärsutveckling – Vi har valt denna komponent i referensramen för att hjälpa oss att visa på 
de alternativ samt möjligheter som företagen har för att kunna utveckla sin affärsverksamhet. 

 
Strategiutveckling 

• Strategiutveckling – Valet till denna komponent i referensramen motiveras av att den bidrar 
med samt visar på de  strategiska valen företaget gör och kan göra för att för att realisera 
affärsutvecklingen. 

2.4.1 Hur referensramen och dess modell hanteras i uppsatsen 
Referensramen och dess modell är konstruerad efter vårt problemområde och är utformad på ett sådant 
sätt att den täcker in problemområden som vi lokaliserat i våra tidiga efterforskningar. Referensramen 
tar även hänsyn till just mikro- och småföretagens specifika situation både ur ett omvärlds - samt 
företagsspecifikt perspektiv.  Referensramen är även designad utifrån att passa tillverkningsföretag på 
så sätt att den tar hänsyn till själva produktionsprocessen som en intern process och där med en 
kompetenskälla. Referensramen ska fungera som ett analysverktyg för empirin och skapar en logisk 
övergång från empiri till analys. Vi har även konstruerat referensramen utifrån uppsatsens 
uppbyggnad. Det vill säga, i ett första stadium hanteras problemområdet mer generellt för att i 
analysen smalna av ämnet som sådant utifrån undersökningen. Avslutningsvis i vår avslutande 
diskussion breddar vi problemområdet för att på ett mer generellt plan diskutera strategilösningar för 
mikro- och små tillverkningsföretag i fragmenterade branscher. 
 
Referensramen kommer att i uppsatsen behandlas och användas på följande sätt; de interna 
processerna, affärskompetensen, affärsmiljö samt affärsutveckling kommer att ligga till grund för vår 
empiriska undersökning. Våra intervjufrågor kommer att formuleras och anpassas utifrån dessa fyra 
aspekter. Även resterande datainsamling ska ha för avseende att täcka in samt bygga på de fyra 
aspekterna. Empirin presenteras även i uppsatsen utifrån en rubriksättning som bygger på 
referensramens aspekter. Vi antar även ett helhetsperspektiv på referensramen inom empirin och 
alternerar därmed mellan del samt helhetsförståelse kring problemområdet.  
  
I analysen kommer fokus att ligga på en jämförelse mellan de företag som befinner sig i fragmenterade 
branscher samt de företag som tagit sig ur en fragmenterad branschsituation. Vidare analyseras 
möjligheter samt begränsningar avseende de interna processerna, affärskompetensen samt 
affärsmiljön inom ramen för jämförelsen. Referensramen är tänkt att fungera som stöd samt 
analysverktyg, men även som testfunktion inom ramen för affärsutveckling.  
 
Vår avslutande diskussion kommer att bygga på samtliga delar av referensramen med fokus på; 
strategiformulering samt strategiutveckling. Vi ämnar i denna del att lyfta fokus från de i 
undersökningen granskade företagen till ett mer generellt plan via vår referensram. Referensramen 
bistår oss med verktyg i processen att växla fokus från analysen, till ett mer allmängiltigt samt 
generellt fokus på affärsutvecklingsstrategier för mikro- samt små tillverkningsföretag i fragmenterade 
branscher, i den avslutande diskussionen. Referensramen fungerar även här som analysverktyg och 
testfunktion, men även som en verifikationsfunktion för våra slutsatser.  
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2.5 Urval 
För att ett företag skulle få ingå i undersökningen var de tvungna att uppfylla följande krav: 
 

• Företagen i de fragmenterade branscherna skulle vara mikro eller småföretag, dvs ha maximalt 
49 anställda och omsätta maximalt 7 miljoner Euro. Företagen i de tidigare fragmenterade 
branscherna hade ej dessa restriktioner, eftersom dessa företag utvecklats under 
struktureringsprocessen.  

 
• Företagen var tvungna att vara verksamma i en bransch som kunde anses fragmenterad eller i 

en bransch som tidigare varit fragmenterad, men som konsoliderats. 
 

• Företagen skulle vara verksamma med någon form av tillverkning. 
 

• Företagen var av praktiska skäl tvungna att sitt säte i Stockholms, Uppsala, Södermanlands 
eller Västmanlands län, för att det skulle gå att genomföra fysiska intervjuer. 

 
• De personer som intervjuades skulle ha en sådan position i företaget att de var väl insatta i 

företagets strategiarbete. I många av dessa småföretag är företagets VD även styrelseledamot 
och i många fall även ägare till företaget, varpå intervjuer med VD väl uppfyller våra krav på 
tillförlitlig information om företagets och dess situation.  

 
I denna uppsats styrdes urvalet av företag utifrån ett problembaserat urval, dvs ett urval som baseras 
på de företag som passar in på kriterierna och är tillgängliga. Något annat alternativ saknades, 
eftersom det var allt för få branscher och företag som passade för denna undersökning samt att vi var 
tvungna att noga välja ut företag som uppfyllde de i förväg uppsatta kriterierna.  
 

2.6 Datainsamling 
Datainsamlingen har utformats efter problemområdet samt referensramen i undersökningen.  
Empiriinsamlingen till denna uppsats består främst av primärdata insamlad genom intervjuer med 
personer insatta i dessa frågor i de aktuella företagen. Intervjuerna genomförs i form av antingen 
telefonintervjuer, men helst personliga intervjuer, eftersom detta gör det enklare för hela gruppen att ta 
del av vad intervjupersonen har att säga. Intervjuerna är av karaktären halvstrukturerade, med vissa 
huvudfrågor och ämnen nedskrivna i förväg (Patel och Davidsson, 1994). Utrymme till följdfrågor och 
djupare frågor ges, beroende på vad vi får fram från respondenten. Att använda sig av helt 
ostrukturerade eller helt strukturerade var inte aktuellt för oss i denna uppsats, eftersom den första ger 
för stort utrymme för respondentens svar och den senare begränsar frågeställarens utrymme till 
följdfrågor, vilket var av stor vikt i denna undersökning.  
 
I syfte att ytterligare underbygga undersökningen samt validitetssäkra den insamlade primärdata har vi 
använt oss av viss sekundärdata. Sekundärdata består av företagsinternt material så som affärsplaner, 
årsredovisningar, hemsidor samt marknadsplaner. Vidare sekundärdata som använts i undersökningen 
består av litteratur, tidigare författade uppsatser, databaser samt tidskrifter. 

2.6.1 Tillvägagångssätt för datainsamling 
Den först införskaffade datan till uppsatsen, samlades in i och med de inledande kontakterna med ett 
av de i undersökningen granskade företagen.  Detta skedde innan vi hade ändrat syfte på uppsatsen 
och arbetade i detta skede utifrån ett fallföretag. Författarna genomförde intervjuer med två anställda 
vid ett tillfälle och två ytterligare anställda vid ett senare tillfälle. Detta skedde i syfte att för oss som 
författare och forskare skapa oss en bild av företaget, branschen samt den specifika situationen. Vi fick 
även tillgång till broschyrer om företagets produkter och viss fakta om företagets konkurrenter och 
övriga marknadsinformation. När den mest grundläggande materialinsamlingen var klar och vi fått en 
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tydligare bild av företaget och dess situation, så bestämde vi oss för att bygga vår uppsats och syftet 
kring den något unika situation, som en fragmenterad bransch innebär. Vi bestämde oss för att ändra 
syftet på uppsatsen och låta fem företag ingå i undersökningen . Dessa fem företag skulle samtliga ges 
lika mycket utrymme i uppsatsen. 
 
Vi började återigen söka information, denna gång om relevanta teorier samt lämpliga metoder för att 
genomföra uppsatsen på ett så effektivt och vetenskapligt sätt som möjligt. Vi började även söka efter 
specifik information om fragmenterade och före detta fragmenterade branscher, vilket var svårare än 
väntat. Vi kontaktade organisationer som t ex Svenskt näringsliv, Nutek, Företagarna, fackförbundet 
IF Metall, men det var mycket svårt att få fram någonting konkret om just fragmenterade branscher. 
Den bästa informationen fick vi genom att söka på Internet och när vi lokaliserat eventuellt lämpliga 
branscher så sökte vi efter branschen riksorganisation eller intresseorganisation. Organisationen 
kontaktades för att få en helhetsbild av branschen och dess historia, för att kunna dra slutsatser 
huruvida branschen var lämplig att ingå i uppsatsen. Anledningen till att vi inte kontaktade företag i de 
aktuella branscherna direkt för att ta reda på huruvida branschen är lämplig för vår undersökning, är att 
vi utgår ifrån att det är svårt för en enskild företagare att uttala sig om hur det ser ut i resten av 
branschen. Detta gör att vi riskerar att få felaktig information, som kan leda oss fel i vårt fortsatta 
arbete.  
 
Genom att kontakta en branschorganisation har vi gjort vad vi kan för att försäkra oss om att få en 
korrekt bild av branschen. Detta ledde vissa gånger till att vi fick vår förförståelse om branschens 
lämplighet bekräftad, samtidigt som det vid vissa tillfällen ledde till att branschen och branschens 
företag kunde avfärdas som olämpliga att ingå i vår undersökning. När vi lokaliserat ett antal lämpliga 
branscher, så återstod att kontakta företagen och boka in intervjuer. Detta verkställdes genom att 
författarna presenterade sig med namn och informerade motparten om att vi skrev en magisteruppsats 
på Stockholms Universitet, angående affärsutveckling i mikro- och småföretag inom 
tillverkningsindustrin och vi undrade om de var intresserade av att ställa upp på en intervju som skulle 
ta cirka 45 minuter – 1 timme. De som var positiva bokades in för antingen en telefonintervju eller en 
direkt intervju. När intervjuerna sedan genomförts så har de dokumenterats dels genom skriftliga 
anteckningar under intervjun, men även i de fall det varit möjligt har en ljudupptagning gjorts. Direkt 
efter varje intervju har författarna skrivit ned sina tankar och reflektioner för att på så sätt dokumentera 
vad som hänt i så stor utsträckning som det praktiskt varit möjligt. 
 
När den empiriska undersökningen var genomförd hade vi material från fem företag verksamma eller 
tidigare verksamma i en fragmenterad bransch. Vi sammanställde och strukturerade det insamlade 
materialet utifrån vår referensram som i detta fall fungerade som ett struktur verktyg för empirin. Vi 
analyserade till en början varje företag för sig vi referensramen och tog hänsyn till referensramens 
samtliga aspekter. Sammanställningen av detta materiel låg till grund för vår analys där vi  försöker att 
sätta in samtliga företag i ett gemensamt sammanhang och söka efter mönster. I analysen görs 
jämförelser mellan teori och empiri, men även mellan de undersökta företagen. Analysen ledde fram 
till vissa slutsatser och identifikation av drivkrafter, hinder och möjligheter för en fragmenterad 
bransch situation. Dessa slutsatser ledde oss vidare fram till vår avslutande diskussion där vi ger 
förslag till affärsutveckling för små företag i fragmenterade branscher. 
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3 Referensram 
 

 
I detta kapitel redogör vi inledningsvis för tidigare forskningsresultat kring vårt 

problemområde. Vidare förklarar samt presenterar vi funktionen av den teoretiska 

referensramen samt modellen som vi utvecklat. Vi bygger på vår teoretiska referensram med 

verifierande och utvecklande teorier och summerar i slutet av kapitlet upp modellen och dess 

funktioner. 

 
 

3.1 Forskningsresultat inom strategi- och affärsutveckling för 
fragmenterade branscher. 
Det har visat sig svårt att hitta någon uppdaterad och aktuell forskning som någorlunda berör ämnet i 
denna uppsats, svenska mikro – och småföretag, i fragmenterade industri. Vi har sökt i på Internet, 
databaser, bibliotek, tidigare skrivna uppsatser samt sökt forskningsrapporter för att hitta lämpliga 
teorier. Det mest aktuella för denna uppsats när det gäller just fragmentering är dock fortfarande 
Porters Competitive Strategy (1980) och Andersson m fl. Krävande företagsledning (1982). Båda 
dessa böcker är snart 25 år gamla och Porters bok avhandlar fragmenterade industrier i USA och dessa 
förutsättningar, men eftersom detta är det mest aktuella vi hittat, så har vi känt oss tvungna att använda 
denna litteratur i vår uppsats.   
 
När det gäller strategi- och affärsutveckling så har vi hittat mycket aktuell och lämplig forskning och 
vi har fokuserat på att använda oss av Normann och Berglund och Blomquist i första hand. Deras 
teorier har vi dock anpassat utifrån vårt behov i denna uppsats och skapat det ramverk som vi utgår 
ifrån och som vi beskriver på nästa sida. Även Porter och Andersson m fl har även bidragit till 
affärsutvecklingskapitlet och strategiutvecklingen i denna uppsats genom teorier om strategier för just 
företag i fragmenterade branscher.  

3.2 Utgångspunkter 
Vi har själva designat samt byggt upp vår undersökningsmodell kring den teoribildning som vi finner 
belyser vårt problemområde på ett intressant sätt. Inspiration till undersökningsmodellen kommer från 
Loizos Heracleous (2003) Organizational Action View samt från Åke Berglund och Anders 
Blomquists Undersökningsmodell (1999). Undersökningsmodellen ger oss en bra utgångspunkt då den 
är flerdimensionell och breddar vårt angripssätt till problemområdet. Vidare så behandlar modellen 
både hårda samt mjuka värden inom problemområdet. Vi väljer dock hellre att kalla vår 
undersökningsmodell för ett ramverk i stället för en modell då den skapar utrymme för ytterligare 
ekonomisk teori samt modeller inom varje enskild komponent. 
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3.3 Ramverkets funktion  
Ramverket är uppbyggt så att de fem olika komponenter i ramverket påverkar andra delar av 
ramverket, varpå det är nödvändigt att känna till vilka effekter förändringar i en av delarna får för 
ramverket i stort. Ramverkets funktion bygger även på att via teorier skapa förståelse för övergångarna 
mellan komponenterna samt komponenterna själva. Övergångarna åskådliggörs i modellen av pilar. 
När vi i följande text refererar till övergångar eller påverkan i ramverket syftar vi till pilarna i 
modellen. Övergångarna skapar helheten samt funktionen i ramverket samt speglar vårt vetenskapliga 
förhållningssätt till problemområdet. Vidare så bidrar ramverket till en ökad förståelse samt insikt i 
hur i komponenterna enskilt, men även i samverkan, skapar möjligheter samt begränsningar för mikro- 
och småföretags affärsutvecklingsmöjligheter i en fragmenterad bransch. Ramverkets funktion blir 
därmed förståelse- samt analysverktyg för författarna till denna uppsats. 
 
 

 
Figur 1, Ramverk. Källa: Egen 
 

3.4 Interna processer 
De interna processerna förklarar  hur företaget fungerar rent organisatoriskt i form av personal-, 
lednings- och produktionsfrågor. De interna processerna innefattar även företagets 
kvalitetsutvecklingssarbete samt synen på och samspelet med företagets leverantörer, kunder och 
konkurrenter. I vårt ramverk samt modell består de interna processerna av den sociala-, lednings- samt 
produktionsprocessen. 
 
I vårt ramverk påverkar de interna processerna affärskompetensen då de är källor till inre kompetens i 
företaget. Det är de interna processerna som skapar förutsättningar eller begräsningar för 
kompetensutveckling inom företaget. Genom att kontinuerligt arbeta för att höja effektiviteten i de 
interna processerna, så höjer man även nivån på affärskompetensen, vilket kan leda till positiva 
effekter på företagets prestation. De interna processerna kan påverkas direkt av affärsmiljön i vårt 
ramverk, beroende på t ex utbildningsnivå, politiska beslut och ekonomisk utveckling i företagets 
omvärld. 
 
Strategiutvecklingen inom företaget kan direkt påverka de interna processerna i vårt ramverk beroende 
på hur företaget väljer att implementera dessa strategier. Strategiutvecklingsarbetet är dock starkt 
beroende av hur väl de interna processerna i företaget fungerar, för att effekterna av 
strategiutvecklingen skall bli optimalt. Affärskompetensen i sig kan även påverka samt påverkas av de 

affärskompetens

affärsmiljöinterna processer

affärsutveckling

Strategiutveckling

och formulering
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inre processerna i företaget, varpå det är viktigt att kontinuerligt arbeta för att höja kompetensen i hela 
företaget, för att på så sätt positivt påverka de interna processerna så att även de effektiviseras.  
 

3.4.1 Den sociala processen 
Den sociala processen i ett företag består av hur individerna inom företaget hanterar de relationer som 
uppstår mellan medarbetare samt relationer till aktörer utanför företaget. Genom dessa relationer och 
utvecklingen av dem, kan individen inom företaget få ny kunskap som igenom handling bidrar till 
kompetensutveckling, vilket i sin tur höjer affärskompetensen i företaget (Berglund och Blomquist, 
1999). 
 
Inlärningen hos individerna i organisationen påverkas av hur verksamheten organiseras, affärssystem 
stöds och hur kontaktytor skapas. Kommunikationssättet, delaktigheten i själva produktionen samt i 
ledning av företaget kan förväntas påverka inlärningen. Den sociala processen påverkar även hur 
relationer mellan individer, trivsel samt samhörighet utvecklas. Spänningar både inom organisationen 
och utanför inbegriper funktionen av den sociala processen och skapar därmed förutsättningar för 
kompetensutveckling. Byggstenarna för interaktionen med affärsmiljön läggs därmed inom den 
sociala processen. Via utveckling av externa kontaktnät och en extern samverkan kan adaptiviteten 
ökas i företaget (Berglund och Blomquist, 1999). 

3.4.1 Ledningsprocessen 
Består av den utveckling av samt samverkan mellan ledningsrutiner och ledningsegenskaper som för 
företaget är nödvändigt för att på ett framgångsrikt sätt hantera de övriga processerna (Berglund och 
Blomquist, 1999). 
 
Berglund och Blomquist (1999) visar på fyra ledarroller (egenskaper) som krävs för att ett företag 
skall ha en effektiv och kompetent ledning: 
 
Integreraren – En företagsledare måste ta en integrativ roll, dvs. låta individuella mål integreras till 
gruppmål, individuella risker blir till grupprisker samt att företagandet utvecklas från ett enmans – till 
ett gruppföretagande. 
 
Entreprenören – En företagare måste vara nyskapande, ha kompetensen att lägga upp nya riktlinjer för 
verksamheten samt vara villig att ta risker. Företagsledaren måste även i denna roll känna av 
omvärldsförändringar och via dessa ändra de uppsatta målen samt metoderna för målkonvergens. 
 
Produceraren – En företagsledare måste ha god kunskap om produktionen och dess process inom 
företaget. Företagsledaren måste ha den kunskap som behövs för att producera samt leverera lika bra 
eller bättre varor än konkurrenterna. 
 
Administratören – En företagsledare måste kunna planera, kontrollera samt samordna utförandet av 
produktionen. 

3.4.1 Produktionsprocessen 
Dess utformning påverkar förutsättningar för kompetensutveckling i företaget. Graden av understöd 
från arbetsmiljön påverkar utvecklingen av produktionsprocessen och därmed utvecklingen av 
verksamheten.  Graden av specialisering, karaktären på produkterna och beroende till nyckelpersoner i 
produktionsprocessen har betydelse för kompetensutveckling. Extern samverkan, styrformen samt 
arbetets organisation i produktionsprocessen är ytterligare faktorer som har betydelse för 
kompetensutveckling (Berglund och Blomquist, 1999). 

3.4.2 Total Quality Management som ledningsfilosofi 
Total Quality Management, TQM, är en kvalitetsfilosofi som sätter kundens tillfredställande i 
centrum. Detta innebär att kvaliteten utgörs av såväl kärn - som kringkvaliteter, som av intern och 
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extern kvalitet. TQM innebär att kvaliteten omfattas av alla processer inom företaget samt att alla 
engageras i en förbättring av kvaliteten. Total Quality Management som ledningsfilosofi bygger på 
följande värderingar: 
 

• Alla i företaget engageras i förbättringsarbetet. 
 
• Strävan efter att vara bäst i alla lednings – och affärsprocesser samt alla administrativa 

processer. 
 

• En kultur av ständig förbättring av alla processer i alla företagets funktionsområden. 
 

• Djupgående relationer mellan kunder och leverantörer. 
 

• Insikt om att kvalitetsförbättringar resulterar i kostnadsfördelar och bättre lönsamhet. 
 

• Vilja ta reda på vad marknaden önskar och låta detta påverka styrningen i företaget 
(Lindeberg, 1993). 

3.4.3 Omkonfigurering 
Normann och Ramirez (1994) förespråkar precis som Linderberg (1993) ett integrerat sätt att hantera 
relationerna mellan de inre processerna i företaget och dess omvärld. Relationerna mellan kunder och 
leverantörer bör inte ses som en envägskommunikation utan som ett ömsesidigt samspel. Kunden skall 
inte ses som en passiv konsument av erbjudandet utan som en aktiv deltagare i den värdeskapande 
processen: utan kundens medverkan har erbjudandet inget värde (Normann och Ramirez, 1994) 
 
Författarna menar att eftersom det i värdeskapande system finns fler än en aktör blir det nödvändigt 
med arbetsfördelning. Aktörerna hjälper varandra och hjälper varandra att utföra sina respektive 
uppgifter. När detta värdeskapande system befrias från sina tidigare begränsningar via social och 
teknisk utveckling skapas möjligheter att fördela olika aktiviteter mellan de ekonomiska aktörerna 
inom systemet. Detta medför att givna och etablerade aktivitetsstrukturer luckras upp och blir mera 
flexibla (Normann och Ramirez, 1994). 
 

3.5 Affärskompetens 
Affärskompetensen består av den kompetens som ligger bakom ett lyckat genomförande av affärsidén; 
teknisk-, marknads- och organisationskompetens. För att genomförandet av affärsidén ska bli lyckad 
krävs det att det finns individer bakom idén med den rätta kompetensen. Det är dessa individer, 
enskild eller i grupp som bygger affärsidén och anpassar den efter organisationens inre samt yttre 
förutsättningar (Normann och Ramirez, 1994). Affärskompetensen påverkar affärsutvecklingen direkt 
eftersom affärskompetensen innefattar de tongivande kompetenskällorna inom organisationen. Utan 
affärskompetens kvarstår det enligt ramverket inga möjligheter för organisationen att förmå 
affärsutveckling. Affärsmiljön inverkar på affärskompetensen i ramverket på så sätt att affärsmiljön 
bidrar med möjligheter eller begränsningar för organisationen att utveckla affärskompetensen. I vissa 
fall kan affärsmiljön utvecklingsmässigt ligga steget efter organisationen varpå affärsmiljön bromsar 
affärsutvecklingensprocessen.  I andra fall råder motsatsförhållande, viktigt att påpeka är dock att det 
är företagets hantering eller ignorering av affärsmiljön som får effekter på affärsutvecklingen enligt 
vårt ramverk. 

3.5.1 Affärskompetensens komponenter 
Berglund och Blomquist (1999) menar att affärskompetensen byggs upp av tre delar som vilar på 
affärsidéns konstruktion: 
 
Teknisk kompetens – är organisationens förmåga att producera de rätta produkterna som kunderna på 
marknaden efterfrågar. 
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Marknadskompetens – är organisationens förmåga att läsa av affärsmiljön samt att förutse svängningar 
i den. Kompetensen innefattar även att läsa av signaler inom organisationen. 
 
Organisationskompetensen – är organisationens förmåga att bygga upp kontaktnät samt relationer 
både externt och internt (Normann och Ramirez, 1994). 
 

3.6 Affärsmiljö 
Affärsmiljön är den marknad som företaget verkar på med begreppsinnebörden kunder, konkurrenter, 
lagstiftning, trender, utträdesbarriärer, inträdesbärriärer samt konjunkturer i vårt ramverk. Företagets 
omgivning eller affärsmiljön påverkar i vårt ramverk affärskompetensen och därigenom kan den även 
ha en viss effekt på de interna processerna hos företaget. Omgivningen formar ett strategiskt 
valperspektiv som både innefattar begränsningar samt möjligheter för organisationen. Omgivningens 
aspekter är subjektivt tolkade av aktören, men omgivningen innerhåller objektiva delar som helt enkelt 
inte kan önskas bort av organisationer. Relationen mellan organisationen och dess miljö är dynamisk 
samt föränderlig (Heracleous, 2003), vilket kräver att företaget ständigt utvecklas och anpassas efter 
förändringarna. 
 
Affärsmiljön kan i sin tur påverkas av just företagets affärsutveckling, som om den är framgångsrikt, 
kan förändra förutsättningarna i företagets affärsmiljö. En organisation som väsentligt lyckas påverka 
strukturen på dess omgivning, kallas för ett Prime Mover företag (Normann, 2001). I vårt ramverk har 
vi dock valt att behandla denna något extrema fall av rekonfiguration som ett resultat av 
strategiimplementering, vilket stäcker sig något utanför vårt ramverk. Vi behandlar detta resultat som 
ett möjligt utfall, men ej som ett givet strategiskt mål. Fokus i ramverket ligger i det vanligaste 
tillståndet, att omgivningen påverkar organisationen i större utsträckning och inte tvärtom. 

3.6.1 Affärsomgivningens dimensioner 
Berglund och Blomquist (1999) menar att omvärlden kan beskrivas utifrån dimensionen stabil-
dynamisk. En stabil omgivning präglas av regelbundna förändringar som är lätta att förutse och för den 
dynamiska omvärlden råder motsatt förhållande. Dimensionen tar exempelvis hänsyn till 
förändringstakten i kundernas preferenser, teknologisk utveckling samt konkurrenternas utbud. 
 
De krav som ställs på organisationens expertis samt teknologi kan definieras utifrån de två 
ytterligheterna enkel – komplex. Företagets omgivning är enkel om man genom standardisering av 
produktionen kan minska behovet av kunskaper. Motsatt förhållande gäller den andra ytterligheten – 
komplex (Berglund och Blomquist, 1999). 
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Figur 2, Klassificeringsmönster för affärsmiljön. Källa: Berglund och Blomquist, sid 74. 
 

• Företag som verkar i en enkel och stabil affärsmiljö kan relativt lätt avgöra kundernas 
efterfrågemönster.  En låg teknologisk utveckling råder även i denna affärsmiljö. Behovet av 
kunskap samt olika komponenter i produktionen är lågt. 

 
• I den enkla och dynamiska affärsmiljön kan teknikutvecklingen ske snabbt. Kundernas 

efterfrågemönster är svårt att förutse och behovet av utbildning är dock begränsat då enkel 
teknik används i produktionen. 

 
• Företag som verkar i en komplex och stabil affärsmiljö kan relativt enkelt förutse både 

konkurrenternas agerande samt kundernas efterfrågemönster. Komplexiteten i produktionen 
ställer höga krav på utbildning. 

 
• Företag som verkar i en komplex och dynamisk affärsmiljö har svårt att förutse 

konkurrenternas agerande samt kundernas beteendemönster. Flera kompetenser kan ibland 
vara nödvändiga i produktionen och ställer höga krav på utbildning. Teknikutveckling kan se 
snabbt. 

 
Det är interaktionen som bygger grunden för utbyte mellan företag och affärsmiljön. Med interaktion 
menas att utveckla olika samverkansfunktioner och nätverk, men även att skapandet av en flexibel och 
anpassningsbar organisation. Denna samverkan verkar för möjlighet till att utveckla adaptiviteten. 
Med adaptivitet menas att det är utbytet med omgivningen som möjliggör att ny kompetens kommer in 
i företaget (Berglund och Blomquist, 1999). 

3.6.2 Anledningar till förekomsten av fragmenterade branscher 
Enligt Porter (1980) krävs det endast en av följande orsaker till att en bransch blir fragmenterad, men 
ofta är det kombinationer av flera orsaker som ligger till grund till fragmenteringen: 
 
Anledning   Förklaring 
 
Låga inträdesbarriärer  I stort sett alla fragmenterade branscher karaktäriseras av 

att barriärerna för nya aktörer är låga och att det därför är 
enkelt att börja konkurrera. Låga inträdesbarriärer är ofta 
kombinerade med någon av övriga anledningar för att 
förklara orsakerna till fragmenteringen. 

STABIL DYNAMISK
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Affärsmiljöns karaktär:

Låg teknologisk nivå

Överblickbar

Förutsägbar

Affärsmiljöns karaktär:

Låg teknologisk nivå

Ej överblickbar

Ej förutsägbar

Affärsmiljöns karaktär:

Hög teknologisk nivå

Överblickbar

Förutsägbar

Affärsmiljöns karaktär:

Hög teknologisk nivå

Ej överblickbar

Ej förutsägbar
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Avsaknad av skalfördelar   Många fragmenterade branscher saknar möjligheter till 

skalekonomi eller att sänka kostnader till följd av ökad 
erfarenhet av branschen. Anledningarna till detta är att 
många fragmenterade branscher är arbetskraftsintensiva 
till följd av att verksamheten avser tillverkning och/eller 
montering av lågteknologiska produkter, som inte går att 
mekanisera. 

 
Höga transportkostnader  Höga transportkostnader leder till att produktionen måste 

förläggas i närheten av marknaden, för att bibehålla 
lönsamheten. 

  
Höga lagerhållningskostnader   Höga lagerhållningskostnader och förändringar i 

efterfrågemönstret leder till att kravet på flexibilitet i 
produktionen ökar, och att det är mer lönsamt att hålla 
nere lagernivåerna och endast tillverka utifrån gjorda 
kundbeställningar, vilket motverkar de ekonomiska 
fördelarna med stordrift och massproduktion.  

 
Svag förhandlingsposition  Företagen i branschen är så svaga i förhållande till sina 

kunder och leverantörer att det är dessa aktörer som styr 
utvecklingen för branschens företag. 

 
Avsaknad av stordriftsfördelar Fluktuationer i efterfrågan och korta produktlivscykler 

tvingar företagen att öka sin flexibilitet i produktionen för 
att kunna möta marknadens krav, vilket gör att större 
företag inte nödvändigtvis har fördelar i förhållande till 
mindre konkurrenter.  

 
Diversifierat produktsortiment  I branscher där kunderna har krav på specialanpassade 

produkter utifrån deras behov tillverkade i små volymer, 
krävs ett närmare samarbete mellan kund och leverantör, 
vilket ger små företag fördelar gentemot större företag. 

 
Lokal kontroll och övervakning   Branscher som kräver att ledning och chefer aktivt 

medverkar i att kontrollera och övervaka verksamheten på 
plats, domineras av små företag.  

Lokal kännedom och 
lokala kontaktnät  I branscher som kräver stor lokal kännedom och kontakter 

med personer i närområdet för att få framgång med 
verksamheten, har lokala företag fördelar framför större 
konkurrenter. 

 
Diversifierad efterfrågan  I branscher där efterfrågan är diversifierad och utrymmet 

för standardprodukter är litet, är behovet att nischa in sig 
på endast vissa produkter och produktgrupper större, 
vilket ger små företag fördelar framför större fördelar. 

 
Hög produktdifferentiering, 
speciellt kring varumärken  Företag som bygger upp och marknadsför sig som ett 

varumärke, t ex genom att marknadsföra exklusiva 
produkter och varumärken, kan inte växa hur mycket som 
helst eftersom detta sänker graden av exklusivitet och 
därmed efterfrågan på marknaden.  
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Höga utträdesbarriärer  Fragmentering uppstår ofta i branscher som kännetecknas 

av höga utträdesbarriärer för de företag med låg 
lönsamhet som vill lämna branschen, men som tvingas 
fortsätta med sin verksamhet på grund av att kostnaderna 
för att lämna branschen i förhållande till att vara kvar blir 
ofördelaktiga.  

Lagstiftning mot  
företagskoncentration I vissa industrier förbjuds konsolidering för att stärka 

konkurrensen och för att garantera tillgången på varor. 
 
Ny bransch  En bransch kan vara fragmentering till följd av att den 

nyligen är etablerad, vilket fortgår fram tills att någon 
aktör eller aktörer lyckats konsolidera marknaden och 
skaffa sig större marknadsandelar.  

 

3.7 Affärsutveckling 
Affärsutveckling innebär den förändring som sker över tiden i affärsidén. Olika typer av 
affärsutveckling ställer olika krav på kompetens inom företaget. Kompetenskällorna som vi tidigare 
presenterat ger olika förutsättningar för kompetensutveckling och dessa källor är de aktiviteter, 
åtgärder och samspel som låter information och kunskap överföras både internt och externt. För att ett 
företag hela tiden skall utvecklas och anpassa sig efter förändringar i affärsmiljön, krävs att företaget 
har ett fungerande system för affärsutveckling. Affärsutveckling består av bland annat anpassningar i 
sitt kunderbjudande, marknadsföring av företaget gentemot nya kundgrupper eller att utveckla 
företagets kunderbjudande till ytterligare produkter och kundgrupper än tidigare. 
 
Affärsutvecklingen påverkas i vårt ramverk direkt av affärskompetensen. Affärsutvecklingen påverkas 
även direkt i allra högsta grad av affärsmiljön, där små förändringar inom t ex lagstiftning eller 
teknikutveckling kan få stora konsekvenser för företag och hela branscher. Förutsättningar och 
begränsningar till kompetenskällor är väsentliga för hur affärsutveckling skapas i företagets interna 
processer samt i dess affärsmiljö. Beroende på hur effektivt företaget hanterar dessa förutsättningar 
samt begränsningar skapas eller förhindras utvecklingen av kompetenskällor. Kompetenskällorna i sig 
skapar utrymme för lärande samt utvecklande av organisationen. Likväl skapar dessa källor 
förutsättningar till förändring i affärskompetensen vilket i sig utgör grunden för affärsutveckling 
(Normann, 2001). Affärsutvecklingen i sin tur påverkar och påverkas av strategiutvecklingen inom 
företaget, som i det längre perspektivet skall leda till mål uppfyllelse samt konvergens för företaget. 

3.7.1 Affärsutvecklings begreppets innebörd 
Berglund och Blomquist (1999) delar upp affärsutvecklings begreppet i tre delar beroende av i vilken 
utsträckning affärsutvecklingen involverar nya marknader och / eller nya kunderbjudande: 
 
Produktvariation – innebär att marknaden samt produktutbudet för det specifika företaget i stort sätt är 
oförändrat. Marginella förändringar av kunderbjudandet eller kompletteringar / breddning av 
sortimentet inom det traditionella verksamhetsområdet betraktas som produktvariation. 
Produktvariation föreligger även då en ökad segmentering skett på marknaden, men att denna 
segmentering inte bidragit till att företagen levererar till nya kunder. 
 
Omdefiniering – innebär att företagen börjar arbeta in sig mot kundkategorier som man tidigare ej haft 
kännedom om. Omdefiniering innebär också att företagen förändrar sina kunderbjudanden genom 
teknologibyte, nya kunderbjudanden eller kompletterad utbudet. Dessa förändringar definieras som 
omdefiniering under villkoret att företagen inte haft kännedom om dem tidigare. 
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Omorientering – är den mest omfattande formen av affärsutveckling. Företaget ändrar genom 
omorientering grunden för dess verksamhet. Omorientering sker genom omfattande förändring på 
marknaden samt i kunderbjudandet (Berglund och Blomquist, 1999). 

3.7.2  Hur erbjudanden utvecklas: tre trender 
Normann (2001) lämnar den etablerade uppfattningen av varor och tjänster som föremål (materiella 
och immateriella) vilka byts mellan kunder och leverantörer. Normann vill i stället betrakta dessa 
komponenter som ett erbjudande och ett sätt att organisera samproduktion i värdeskapande system. 
Detta menar han öppnar möjligheter att studera vilka egenskaper ett erbjudande har och hur dessa 
utvecklas. Normann sammanfattar detta resonemang genom att visa på tre framväxande egenskaper 
som blir allt mer framträdande i dagens erbjudanden: 
 
Tjänstefiering - innebär att fokus på erbjudandet ändras från produkten till erbjudandet det vill säga 
värdeskapande. Betraktar man tjänstefiering som en god eller nödvändig åtgärd för företaget krävs 
förändringar i form av nya kompetensområden. Företagen måste kunna utveckla dessa Värdeskapande 
system där deltagarna i det tillsammans frambringar nya erbjudanden. Detta innebär rekonfiguration – 
nya institutionella samband samt ombuntning av erbjudande och verksamheter (Normann, 2001). 
Detta innebär att gamla kunderbjudanden monteras ned och sätts ihop på ett sätt som gynnar kunden 
mer än tidigare och därmed ökar värdet på kunderbjudandet. 
 
E-ifiering – är en effekt av ny teknik som möjliggör urskiljning från fysisk verksamhet från olika 
virtuella verksamheter i affärsprocessen. Nya konstellationer av verksamheter och aktörer krävs 
sannolikt för att kunna främja utvecklingen av dessa nya erbjudanden och dess spelregler. Ny teknik 
skapar många fler alternativ för utformningen av erbjudandet och därmed även för utformningen av 
Värdeskapande System och den värdekonstellation som tillhandahåller det. 
 
Upplevelsefiering – möjliggör att vi kan urskilja fler dimensioner i den värdeskapande processen. När 
dessa erbjudanden tillgodoser och utnyttjar dessa dimensioner ökar tätheten i dem. Med 
upplevelsefiering innebär ett vidgat värdebegrepp som stäcker sig utöver det rationella till estisk, etik 
och kundernas mentala processer generellt. Upplevelsefiering kräver ny kompetens och därmed 
omarbetade värdekonstellationer (Normann, 2001). 
 

3.8 Strategiutveckling 
För att företaget skall affärsutvecklas i linje med företagets långsiktiga planering och mål, krävs att 
arbetet styrs av strategier, som utvecklas och anpassas efter förändringar i företagets långsiktiga 
perspektiv. Strategiutveckling samt det strategiska valet påverkas av affärsutvecklingen inom 
företaget. Strategiutveckling ska i denna referensram ses som affärsutvecklingens förlängda arm, som 
visar vägen för hur affärsutvecklingen skall styras, implementeras samt fokuseras över en längre 
tidsperiod. Strategiutvecklingen påverkar därmed affärsutvecklingen och kan även påverka 
affärsmiljön via affärsutvecklingen, om den är framgångsrikt implementerad i företaget. 
Strategiutvecklingen kan även påverka affärskompetensen samt de interna processerna via 
affärsutvecklingen. De interna processerna kan även påverkas direkt av den strategiska utvecklingen 
beroende på hur företaget väljer att implementera dessa strategier. Resultatet av strategiutvecklingen 
och strategiimplementeringen påverkas därmed i allra högsta grad av hur väl företagets interna 
processer fungerar, som i sin tur påverkas av just strategiutvecklingen. 

3.8.1 Strategi begreppets innebörd 
Grant (2004) väljer att förklara samt beskriva begreppet strategi samt dess innehållande faktorer på 
följande sätt: 
 

• En god förståelse för affärsmiljön / omgivningen och dess konkurrens 
 
• Tydliga, enkla och överenskomna mål för verksamheten 
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• Målrelaterad värdering av resurser 

 
• En effektiv implementering  

 
Grant (2004) menar även att strategiutveckling, formulering samt implementering skiljer sig från 
företag till företag. Vidare visar han på fyra generella faktorer som traditionellt tas hänsyn till vid 
strategi analys: 
 

• Organisationsstruktur, system samt stil ( I vårt ramverk de Interna processerna) 
 
• Mål, värderingar, ( I vårt ramverk Strategiutveckling) 

 
• Företagets resurser och förmågor (I vårt ramverk Affärskompetensen) 

 
• Företagets kunder, konkurrenter samt leverantörer (Grant, 2004) (I vårt ramverk Affärsmiljön) 

 

Figur 3 The link between the firm and it´s Environment. Källa: Grant, sidan 31 
 
Figuren ovan visar på vad Grant menar med Strategic fit. Strategic fit innebär att företagets mål och 
värderingar måste vara konsekventa med företagets externa miljö, resurser och förmågor och 
organisationen samt systemen. Strategic fit är enligt Grant en förutsättning för att en strategi skall bli 
lyckad (2004). 

3.8.2 Strategiformulering i fragmenterade branscher 
Porter (1980) menar att det är fem steg med tillhörande frågor som bör besvaras, för att möjliggöra 
strategiformulering i fragmenterade branscher. Samtliga frågor ska besvaras genom att gå igenom de 
följande stegen: 
 
Steg   Fråga 
 
 
Steg 1 Hur ser strukturen i branschen ut och hur är situationen 

för konkurrenterna? 
 
Steg 2   Varför är branschen fragmenterad? 
 
Steg 3   Går det att övervinna fragmenteringen? 
 
Steg 4 Är det lönsamt att övervinna fragmenteringen? Vilken 

position skall företaget ta för att kunna klara av detta? 
 

THE FIRM

Goals and Values

Resources and

Capabilities
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and Style
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Steg 5 Om fragmenteringen inte går att övervinna, vilken 
alternativ position skall företaget ta för att leva med 
fragmenteringen på ett så bra sätt som möjligt?  

 
Andersson med flera (1982) menar att de traditionella recepten som använts vid strategisk 
problemlösning ger en otillräcklig lösning av problem i den mogna, fragmenterade situationen. 
Författarna menar att understående åtgärder inte bidrar till en omdefinition av branschens utstakade 
gränser eller i grunden nya innovativa affärskoncept. De menar vidare att dessa åtgärder innebär en 
förstoring av det redan existerade och inte en förnyelse; 
 

• Större enheter 
• Fusioner och samverkan 
• Produktrationalisering 
• Komplett sortiment 
• Utbildning 
• Exportstöd 
• Längre serier (Andersson mfl, 1982) 

 
Författarna fäster dock tonvikten vid avsaknaden respektive förekomsten av stordriftsfördelar i den 
fragmenterade branschen. Författarna förtydligar dock att det är uppenbart att en rad andra 
förhållanden ligger till grund för den fragmenterade branschen. Författarna sammanfattar sina 
strategier på följande sätt (Andersson mfl, 1982): 
 
Normativa idéer  Strategier 
 
 
Desorganisera branschen Utnyttja strukturvärde genom kombination med företag i 

en annan bransch 
 
Ta periferiföretagen till förebild För medvetet bort företaget från problembranschen genom 

kreativ omdefinition av företagets affärsidé 
 
Organisera kunderna Addera servicekomponenter i företagets affärsidé som 

löser kritiska problem i distributionsled 
 
Organisera leverantörerna Utveckla massdistributionsidén genom omkombinationer 

och rationalisera leverantörssidan som en del i affärsidén 
 
Organisera kunder och 
leverantörer Utveckla en ny sortimentsfunktion för branschen 
 
Utnyttja strukturella 
ineffektiviteter Utveckla effektiva lösningar till viktiga delfunktioner / 

delprodukter i branschen och skapa nya företag med 
lösningar som affärsidé (Andersson mfl, 1982) 
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3.9 Sammanfattning av referensramen 
 

Figur 4, Ramverk 2. Källa: Egen 
 
I inledningen av kapitlet förklarades hur vi ser på övergångarna mellan komponenterna, det vill säga 
pilarna i modellen. Vi menar att det är just förståelsen av övergångarna i modellen som möjliggör 
affärsutveckling. Förståelsen för delkomponenterna är väsentliga i sig för kompetensutveckling inom 
företaget. Dock bygger ovanstående modell på resonemanget kring hur företaget skall omvandla samt 
utnyttja dessa kompetenser i en affärsutvecklingsprocess. Modellen bygger på även på att sätta dessa 
kompetenser i ett större sammanhang där man intar ett helhetsperspektiv. Vi försöker via denna 
modell att både integrerat belysa fragmenterade branscher och dess omvärld. Omvärlden innebär inte 
bara begränsningar utan även möjligheter till affärsutveckling. Modellen är designad för att öka denna 
förståelse kring hur företaget kan via dessa möjligheter inventera de interna processerna och sätta dem 
i förhållande till omvärlden. I och med denna process kan företaget rannsaka sig självt och utnyttja 
samt omvandla de interna processer som anses som effektiva till affärskompetens. I och med denna 
resursallokering kan företaget via affärskompetensen inleda en affärsutvecklingsprocess i förhållande 
till affärsmiljön. Affärsutvecklingsprocessen innebär även i denna modell att företaget antar samt 
utvecklar strategier för framtiden. Dessa strategier påverkar i modellen även 
affärsutvecklingsprocessen då strategier är affärsutvecklingsprocessens vägvisare. Dock poängterar 
modellen att strategier inte skall ses som fasta mål, strategier skall är enligt modellen tolkas som 
flexibla i förhållande till affärsutvecklingen inom företaget. Slutligen ämnar modellen att visa på hur 
strategierna påverkar de interna processerna i företaget, det vill säga att de interna processerna skall 
sättas i förhållande samt anpassas till företagets strategibildning. Modellhanteringen börjar här, 
tolkningen av modellen har därmed inget slut utan är en fortskridande process precis som 
affärsvärlden i övrigt. Kompletterande teorier har i resterande kapitel byggs på för att dels förklara 
innebörden av respektive komponent, men även i syfte att underbygga samt legitimera 
komponenterna. Modellen kan anses komplex varpå del förståelsen av respektive delkomponent kan 
anses som väsentlig för helhetsförståelsen. Helhetsförståelsen av referensramen samt ovanstående 
modell leder till en ökad insikt i våra undersökta företags unika situationer. Referensramens funktion 
är anpassad efter mikro- och små tillverkningsföretags situation samt affärsutvecklingsmöjligheter i en 
fragmenterad bransch. 
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4 Empiri 
 
 
Här redogör vi för den empiri som vi samlat in genom intervjuer med fem företagsledare för 

företag som uppfyller kriterierna som sattes upp för vilka företag som skulle ingå i 

undersökningen. Tre av företagen befinner sig i fragmenterade branscher idag och två av 

företagen är aktiva i en bransch som tidigare varit fragmenterad, men som förändrats 

strukturellt under de senaste årtiondena.  

  
 

4.1 Företag i fragmenterade branscher idag 

4.1.1 Flytpontoner i Sverige, VD Ingvar Grundborg: 
”Tillverkningskompetensen är inte så hög som man kan tro” 
 
Ett antal intervjuer har genomförts med företagets VD samt tre medarbetare för att få fram relevant 
information om företaget och dess situation. Den sista intervjun genomfördes med VD:n, född i början 
av 1950-talet, den 15 maj 2006 på företagets kontor i Stockholm.   
 
4.1.1.1 Företagsbeskrivning 

Flytpontoner i Sverige har kontor på Östermalm i Stockholm och fabriken är placerad i Rö i Norrtälje. 
Företaget opererar över hela landet och har återförsäljare i Norge och Danmark. Ägaren till 
Flytpontoner i Sverige, Arcula Invest AB, äger även en återförsäljare i Danmark samt en återförsäljare 
i Montenegro. Företaget tillverkar och marknadsför trä och betongbryggor och pontoner, d v s flytande 
bryggor. Förutom bryggor och pontoner marknadsför man även diverse närliggande tillbehör. 
Kunderna består av kommuner, landsting, båtklubbar, båtföreningar, kommersiella marinor, 
byggföretag och privata husägare. Under år 2004 uppgick omsättningen till 10,8 miljoner med 6 
anställda. Företaget visade ett resultat före bokslutsdispositioner på 201 000 kronor för år 2004, 
Affärsdata (2006). Under år 2006 tillkommer cirka 10 miljoner kronor i omsättning tack vare fusionen 
med konkurrenten Örsta Marina System AB.  
 
4.1.1.2 Interna processer 

Företaget har inte satsat några resurser på att utveckla och höja kompetensnivån bland anställda inom 
produktionen och uppgiftslämnaren menar att ”Tillverkningskompetensen är inte så hög som man kan 
tro”. Trots att man är medveten om att behovet finns, så har ekonomiska orsaker, tidsbrist med mera, 
gjort att man inte ännu lyckats förbättra detta område. Nyanställda säljare kommer dock få gå extern 
säljkurs för att höja sin kompetens i säljprocessen. Företagsledningens viktigaste uppgift, förutom att 
förbättra försäljningen och arbeta med marknadsföringen, är att administrera företaget och skapa en 
väl fungerande organisation, där de anställda har tydliga ansvarsområden. Att förbättra företagets 
logistik är även en av de viktigaste uppgifterna i dagsläget. För att höja kvaliteten i företagets samtliga 
delar har man identifierat ett antal problemområden i verksamheten som man kommer att arbeta med 
att lösa, för att på detta sätt höja kvaliteten på företagets processer.   
 
När det gäller företagets relationer med sina kunder, så försöker man så långt det går ta till vara 
kundernas önskemål. Man anser att man är mer kundanpassade än konkurrenterna och har en dialog 
med i första hand de privata kunderna, som är mer engagerade i sin beställning än vad företrädare för 
företag och organisationer är. Den höga servicegraden och anpassningen kan dock leda till problem, 
med kunder som ändrar sin beställning ofta, eftersom detta leder till mer arbete för företaget. 
Företagets leverantörer består av en fast grupp bestående av fem dominerande leverantörer, som man 
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försöker skriva längre samarbetsavtal med. Man har en huvudleverantör och en reservleverantör för de 
fem viktigaste delarna av produktionen, nämligen stål, cellplast, betong, och transporter och 
montering. Med en av företagets konkurrenter förekommer det då och då samarbeten, när 
konkurrenten har ledig kapacitet och Flytpontoner i Sverige behöver köpa in extern 
produktionskapacitet . Det finns även en konkurrent som köper en produktgrupp av företaget, men 
med övriga i branschen finns det inget som helst samarbete. Graden av samarbetsvilja och är låg och 
man har mycket svag kommunikation med sina konkurrenter.  
 
4.1.1.3 Affärskompetens 

Företaget har som mål att ha en effektiv och funktionell tillverkningsorganisation, som skall ägas helt 
av företaget. Den tekniska kompetensen i produktionen idag är dock tämligen låg, även om man har 
flexibilitet nog att specialanpassa produkterna om kunderna så önskar. De kunskaper som finns hos 
personalen har anskaffats genom erfarenhet och personalen har inte kompetensutvecklats vid något 
tillfälle. Kompetensen som finns är tillräcklig för dagens produktion och produkter, men om man 
skulle vilja utveckla nya produkter, så skulle det krävas extern kunskap för att lyckas med detta. En 
teoretisk marknadskompetens finns i företaget, men den används inte i praktiken, på grund av tids- och 
resursbrist. Säljkompetensen är dock hög inom företaget, trots att ingen kompetensutveckling skett 
hittills. Företagets organisationskompetens är starkt kopplad till marknadskompetensen och därmed 
svagt utvecklad. Företaget har det nätverk som krävs för att bli framgångsrika idag, men det går att 
utveckla denna del och tänka i nya banor.  
 
4.1.1.4 Affärsmiljö 

Flytpontoner i Sverige anser att branschen är oprofessionell samt att det finns för många aktörer på 
marknaden av historiska orsaker. Det finns idag åtta, för branschen medel och större företag. Den 
hårda konkurrensen gör att företaget har en svag förhandlingsposition i förhållande till kunderna och 
företagets storlek gör även att man är svag i relationer till leverantörer. Branschens produkter är 
standardiserade, svårtransporterade sällanköpsvaror, som säljs till låga marginaler. De höga 
transportkostnaderna gör enligt uppgiftslämnaren att det är helt avgörande att företagets produktion 
finns i närheten av kunderna. Denna geografiska konkurrensfördel har skapat etableringsmöjligheter 
för alltför många aktörer på den svenska marknaden. På grund av att varje produkt anpassas efter 
kundens önskemål, är det svårt att hålla lager på produkter. Det är även svårt att veta exakt hur 
marknaden ser ut, var kunderna finns i, vad kunderna har för önskemål, hur man skall kunna utveckla 
branschen och så vidare. Branschen är dessutom säsongsbetonad och ungefär 80 % av all försäljning 
samt leveranser sker på försommaren vilket leder till överkapacitet och svårigheter att täcka de fasta 
kostnaderna under resten av året. På grund av de höga fasta kostnaderna så finns det goda möjligheter 
till att uppnå stordriftsfördelar genom att samla produktionen till färre, men större tillverkningsenheter. 
De höga fasta kostnaderna och investeringarna som krävs i verksamheten leder dock till höga 
utträdesbarriärer, för de aktörer som vill lämna branschen. Intervjupersonerna menar att 
kunskapsintensiteten samt produktteknologin är låg och outvecklad i branschen samt att möjligheter 
att flytta produktionen utomlands saknas eller försvåras av olika anledningar. När det gäller 
Flytpontoner i Sveriges marknadssituation så kan man beskriva den som enkel - stabil, med 
lågteknologisk produktion och en omvärld som är lätt att överblicka och förutsäga. Den teknologiska 
utvecklingen har varit obefintlig och tillverkningen präglas av mycket manuellt arbete, varpå arbetet i 
produktionen fortfarande är mer av ett hantverk än industriproduktion. Det låga intresset från brygg- 
och pontonbranschens att interagera med sin omgivning och ta in ny kompetens med nya idéer i 
branschen, har lett till att situationen ser ut som den gör idag. 
 
4.1.1.5 Affärsutveckling 

Den organiska tillväxten i företaget är begränsad, vilket gör att man i framtiden kommer att behöva 
växa genom uppköp och fusioner. Det stora problemet med den egna affärsutvecklingen är att samtliga 
företag i branschen har identiska, lågteknologiska produkter som man försöker marknadsföra till 
samma målgrupper, vilket gör att priset är det enda konkurrensmedlet. Man inser att man måste göra 
sitt eget kunderbjudande unikt, för att komma ifrån den aktuella situationen. Detta i kombination med 
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att försöka höja produktkvalitén, anpassa produktionen till nya miljökrav samt kvalitetssäkra enligt 
ISO 9000, är den väg man valt för att stärka sin konkurrenskraft. Man har tagit in nya närbesläktade 
produkter i sitt handelssortiment samt undersökt möjligheterna att försöka tillverka andra 
betongprodukter, men inget av detta har visat sig vara lönsamt. Man har dock vänt sig till nya 
kundgrupper genom ett utskick till privata kunder i Stockholmsområdet, vilket är nytt för företaget. 
Någon form av omorientering har inte skett, eftersom företaget beslutat sig för att bli marknadsledande 
i branschen.  
 
Kundernas efterfrågan på tjänstefiering består i dagsläget av förfrågningar om finansieringslösningar, 
vilket företaget idag kan erbjuda. När det gäller E-fiering, så har kunder framför önskemål om en 
webbaserad handelsplats, där man kan göra beställningar av enklare standardprodukter, som sedan 
skulle levereras med posten. Företaget saknar idag denna funktion, men kommer att försöka utveckla 
en webshop i någon form. Företaget märker inte av någon efterfrågan på upplevelsefiering i dagsläget.    
 
4.1.1.6 Strategiutveckling 

Flytpontoner i Sverige AB har som långsiktig målsättning att ta en aktiv roll i att försöka 
omstrukturera branschen samt att inom 5 år vara marknadsledande på den svenska brygg- och 
pontonmarknaden. Detta skall ske genom uppköp, samarbeten med konkurrenter och utslagning av 
aktörer på marknaden. Teoretiskt sett finns det goda möjligheter att utveckla branschen, men de stora 
hindren är de företagsledare som är aktiva i branschens företag. Medelåldern är 60-65 år och tre – fyra 
av branschens företag står inför en generationsväxling, vilket kan skapa möjligheter att förändra 
branschen inom några år. Flytpontoner i Sverige har inte anpassat sig efter den fragmenterade 
strukturen, utan har för avsikt att ta en aktiv del i förändringsprocessen, eftersom man är av åsikten att 
detta skulle förbättra lönsamheten i företaget.   
 
Företaget arbetar inte med några långsiktiga strategier eller marknadsplaner i dagsläget, för hur man 
skall uppnå sina mål. De kortsiktiga strategier som man har, följs upp genom att mäta hur lönsamheten 
utvecklats under året. Man har dock börjat analysera företagets intäkter och kostnader för att få en 
tydligare bild av var man tjänar och förlorar pengar i verksamheten. Allt eftersom företaget har 
utvecklats har man insett nyttan med att lägga upp långsiktiga strategier och man har som målsättning 
att göra detta i framtiden. 
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4.1.2 Bergshamra såg och snickeri, VD Göran Westerlund: 
”I den här branschen är det inte frågan om, utan när allting brinner ned” 
 
Företagets VD Göran Westerlund, född 1941, tog emot oss i företagets kök. Företagets VD började 
med en ordentlig genomgång av företagets historia, innan vi kom in på de specifika frågor vi hade. 
Intervjun tog en timme att genomföra totalt.  
 
4.1.2.1 Företagsbeskrivning 

Företaget Bergshamra såg och snickeri grundades redan år 1893 i Norrtälje kommun. År 1955 brann 
företagets lokaler ned, vilket inte är något ovanligt enligt företagets VD som menar att ”I den här 
branschen är det inte frågan om, utan när allting brinner ned” Efter branden såg man dock till att 
verksamheten byggdes upp igen och kunde fortsätta. Idag är man på väg att lägga ned sågverksdelen 
av företaget, som inte går att driva vidare på grund av för stora investeringsbehov. Maskinparken är 
mer än 50 år gammal, vilket leder till höga produktionskostnader jämfört med konkurrenternas 
modernare anläggningar. Hela anläggningen är dessutom för liten för att kunna öka den producerade 
kapaciteten och det är dessa två anledningar som gör att det är olönsamt att driva verksamheten vidare. 
Idag säljer man dock fortfarande trävaror från det egna sågeri som idag står för cirka 30 % av 
omsättningen i företaget och snickerier och övrig handel för resterande 70 %, men denna del är idag 
ökande. Handelsdelen av verksamheten har på senare år blivit allt viktigare och man har börjat ta in 
järnhandelns- och färghandelns produkter, för att bredda sortimentet. Företagets kunder består idag av 
privatkonsumenter och små byggare, som bor och har sin verksamhet i företagets närområde. 
Företaget omsatte 14,8 miljoner kronor och hade 13 anställda år 2004, Affärsdata (2006).  
 
4.1.2.2 Interna processer 

När det gäller arbetet med att kompetensutveckla företagets personal, så sker den externt och är en stor 
del av företagets strategi för att höja kvaliteten i företagets olika delar och processer. Personalen deltar 
i utbildningar och får därmed olika behörigheter och certifieringar. Målsättningen med utbildningarna 
är att höja förädlingsgraden i produktionen och därmed kunna få mer betalt för sina produkter. När det 
gäller rollfördelning inom företaget så ser sig VD sig som, något som kan tolkas som administratör i 
första hand.  
 
Företaget har en fortlöpande dialog med sina kunder, speciellt med de småbyggare som ofta 
återkommer och handlar, i vissa fall har man till och med en daglig kontakt. Man diskuterar nya 
produkter och tekniska lösningar fortlöpande för att kunna hjälpa sina kunder på bästa sätt. Företagets 
leverantörer kommer regelbundet och visar upp sina nya produkter och man har en viss dialog med 
dem. Ibland deltar leverantörerna även på arrangemang som man ordnar för sina kunder. Syftet med 
dessa träffar är att dels stärka företagets relationer med kunder och leverantörer och att låta 
leverantörerna träffa slutkunderna. En del av företagets konkurrenter är även kunder hos företaget. Det 
handlar i dessa fall om rena handelsföretag, som saknar egen produktion och som därmed inte kan 
tillhandahålla special- och kundanpassade produkter, som de istället köper av Bergshamra såg och 
snickeri. Företaget har även ett visst utbyte med sina konkurrenter genom de branschorganisationer, 
som företaget och många av konkurrenterna är medlemmar i. 
 
4.1.2.3 Affärskompetens 

När det gäller företagets tekniska kompetens, att kunna tillverka det kunderna efterfrågar, anser VD att 
företaget har hög kompetens och goda anpassningsmöjligheter till kundernas behov när det gäller 
trävaror. Att ha en hög flexibilitet i produktionen är avgörande för att kunna tillgodose de 
specialförfrågningar och önskemål som kunderna har och det lyckas man väl med i företaget. Man kan 
även tillhandahålla övrigt byggmaterial på marknaden som kunderna efterfrågar i företagets 
handelsverksamhet. Kunskaperna inom företaget i ämnet marknadsföring är enligt VD relativt dåliga 
och ansträngningarna inom detta område lämnar mycket övrigt att önska. Man undersöker därför 
möjligheterna att anställa en person till företaget som enbart skall arbeta med marknadsföring och 
kommunikation med kunderna, för att kunna förstärka sina kontakter med företagets omvärld. Man 
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inser att satsningar på marknadsföring är nödvändig med tanke på de allt fler och större aktörerna på 
marknaden i form av K-Rauta, Byggmax, Bauhaus med flera, som är duktiga på att marknadsföra sig. 
Man anser att när man väl lyckats sälja in företaget till nya kunder, så kan man uppfylla kundernas 
krav på ett tillfredställande sätt. Även organisationskompetensen och förmågan att bygga nätverk med 
omvärlden behöver utvecklas, vilket även blir den nye personens ansvarsområde.   
 
4.1.2.4 Affärsmiljö 

Sågverksbranschen har tidigare varit utpräglad lokal småindustri, som historiskt sett har placerats nära 
råvaran, för att slippa höga transportkostnader. Detta har gjort att mycket av industrin finns i glesbygd 
och längs kusterna vid älvarna, som tidigare användes för flottning. Företagets VD betecknar 
branschen som lågteknologisk, med en marknad som är relativt enkel att överblicka och förutsäga, 
vilket gör den enkel - stabil. Idag sker en allt snabbare förändring mot större enheter bland branschens 
aktörer. Företagets VD upplever inte konkurrensen som speciellt svår, eftersom man har så hög 
förädlingsgrad och kundanpassar produkterna så mycket inom företaget. Den höga 
konsumentanpassningen gör att flexibiliteten i företaget är hög, vilket är en klar konkurrensfördel.  
 
När det gäller bulkproduktion, dvs produktion av standardprodukter, så är situationen dock en helt 
annan. Där går det inte att slåss med de stora konkurrenterna på marknaden, på grund av de mycket 
pressade priserna. Utvecklingen inom bulkproduktionen har gått från att producera enkla 
standardvaror, som man sedan sålt vidare till t ex hyvlerier som vidareförädlat produkten och som de 
sedan i sin tur sålt den vidare. Det pågår dock en allt snabbare förändring i branschen, där sågverken i 
allt högre grad själva vidareförädlar varorna själva och kundanpassar dem, för att komma närmare 
slutkonsumenten. Branschens lönsamhet har tidigare år varit tvivelaktig, men är uppåtgående i år 
precis som efterfrågan på marknaden, både i Sverige och internationellt. Marknaden för sågverkets 
produkter är idag en global marknad, som påverkar av internationella konjunkturer och efterfrågan, 
varpå man är mycket beroende av den internationella utvecklingen. De allt större aktörerna idag, vill 
bestämma villkoren på marknaden och detta i kombination med att företagets prisnivåer ut till kund 
och efterfrågan i mångt och mycket styrs av den internationella konjunkturen, gör att företaget har en 
svag förhandlingsposition, både till sina kunder och till sina leverantörer. De nya anläggningarna som 
konkurrenterna har är stora och tekniskt avancerade och kräver hög beläggning för att vara lönsamma. 
Detta leder till att upptagningsområdet för råvaran blir stort, vilket leder till högre transportkostnader 
för att förse verken med råvara i tillräckligt stor utsträckning. Transportkostnaderna blir allt dyrare, 
samtidigt som produktionen blir allt billigare, vilket är utvecklingen på senare tid. För Bergshamra såg 
och snickeri är det dock inte möjligt att skapa några stordriftsfördelar i produktionen, på grund av den 
blygsamma produktionen och de långsiktiga planerna på att avveckla sågverksverksamheten. 
 
4.1.2.5 Affärsutveckling 

Förändringarna i branschen har pågått i ungefär tio år och har på senare tid ökat i hastighet och 
omfattning. Affärsutvecklingen i branschen har gått långsamt tidigare, bland annat så försökte t ex ett 
företag introducera en ny sågteknik, vilket skulle höja kvalitén på den färdiga produkten. Det mottogs 
inte speciellt väl på marknaden och företaget gick senare i konkurs. Bergshamra såg och snickeris 
egen affärsutveckling fokuserar på vidareförädling och kundanpassning, som visat sig framgångsrikt 
för verksamheten och målet att nå slutkonsumenter. Detta arbetssätt är väldigt vanligt i företagets 
geografiska närhet, men det skiljer sig betydligt från hur konkurrenterna ute i landet arbetar. I 
sågverksdelen har inte produkterna förändrats, förutom att alla trävaror vidareförädlas idag, vilket 
innebär hyvling och tryckimpregnering, för att höja förädlingsgraden. Tidigare sålde man mycket av 
sina produkter till brädgårdar i Stockholmsområdet, men detta minskar idag. Anledningen till detta är 
att de stora brädgårdarna idag blivit uppköpta av de stora aktörerna på marknaden, som själva kan 
leverera från egna fabriker. Man har därför tvingats att i allt högre utsträckning vända sig till nya 
kundkategorier och då i huvudsak privatpersoner och småbyggare. Man har valt att omdefiniera 
verksamheten mer mot att bli återförsäljare än att vara en producent.  
 
Företaget känner inte att man påverkas i någon större utsträckning än tidigare av krav från kunderna på 
någon form av tjänstefiering. Man har redan sedan tidigare en nära kontakt med kunderna och är 
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mycket anpassningsbara efter deras behov och önskemål. Företaget, som är relativt lågtekonologiskt, 
även om man just nu håller på att uppdatera företagets datasystem, saknar webshop eller liknande och 
mycket av handeln sker via telefon eller att kunderna besöker företagets butik. Företaget upplever 
ingen efterfrågan på någon form av upplevelsefiering.  
 
4.1.2.6 Strategiutveckling 

De stora företagen i branschen köper upp de mindre och avvecklar eller nischar produktionen och det 
finns exempel på sågverk som enbart specialiserat sig på sågning av ett visst träslag. Vissa enheter 
som köps upp, lägger man ned på grund av för dålig lönsamhet. Den dåliga lönsamheten beror i många 
fall på för liten volym på produktionen eller ogynsamma maskinutrustningar. Utvecklingen inom 
maskiner och utrustning går mycket snabbt i branschen, varpå kontinuerliga investeringar i utrustning 
är nödvändiga. För Bergshamra såg och snickeris del är det inte aktuellt att investera i sågverksdelen 
och man har som långsiktig strategi att gå från att vara producent till att bli en ren återförsäljare av 
branschens produkter.  
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4.1.3 ML Smide, Vice VD Arne Lekström: 
”Det är den som räknar bort sig som får jobbet” 
 
Företagets Vice VD, Arne Lekström, född i mitten av 1940-talet, tog emot oss på sitt kontor i 
företagets lokal, belägen i ett industriområde precis vid E4 i Upplands Väsby kommun. Efter 
intervjun, som tog en timme, fick vi en genomgång av företagets produktionslokal.  
 
4.1.3.1 Företagsbeskrivning 

ML Smide grundades 1978 och är idag beläget i Upplands Väsby, norr om Stockholm. I september 
2005 fick verksamheten nya ägare i form av Blixtljuset i Högdalen AB. Den nya ägaren har som mål 
att göra ML Smide till ”en betydande aktör på den svenska marknaden.” Koncernen omsatte under året 
18,7 miljoner kronor och gjorde ett positivt resultat på 1,1 miljoner kronor, enligt företagets 
årsredovisning för år 2004. I och med ägarbytet fick ML Smide en ny VD från den nya ägarfamiljen 
och den gamle VD:n, Arne Lekström, blev vice VD. Företaget skriver i en broschyr att: ”Vår affärsidé 
är att sälja, tillverka och montera stålkonstruktioner från färdiga handlingar.” Man har idag inga egna 
produkter utan tillverkar endast efter beställning från kunder i form av byggföretag eller kollegor i 
branschen. Företaget är oerhört beroende av byggkonjunkturen samt att ”rätt” byggare får uppdrag 
från de stora byggherrarna, dvs byggare som man har ett bra samarbete med, som i sin tur begär in 
offerter på jobb från företaget. Ett bra pris på jobben underlättar naturligtvis även företagets chanser 
att få nya uppdrag, men bra kontakter med byggföretagen upplevs ändå som avgörande.  
 
4.1.3.2 Interna processer 

Företaget arbetar med att kompetensutveckla personalen och detta sker genom utbildningar och 
certifieringar, som i två omgångar betalats med EU stöd. Utan detta stöd är det tveksamt om 
satsningen på kompetensutveckling varit så omfattande. Målsättningen med utbildningarna är att höja 
kvalitén och förädlingsgraden på företagets produkter och därmed företagets lönsamhet. För att 
säkerställa kvaliteten på utförda arbeten, så görs efterkontroller och allting kontrolleras minutiöst på de 
större uppdragen, vilket är en kostsam, men nödvändig process för företaget. När det gäller vilken 
kompetens den nya ledningen besitter, är det svårt att uttala sig om i dagsläget, eftersom vice VD bara 
har arbetat med den nye VD:n i sex månader och inte riktigt fått en klar bild av denne. Han menar 
dock att i ett litet företag måste ledningen kunna allt, för att verksamheten skall fungera. De flesta 
smidesföretag är duktiga på att producera, men dåliga på att administrera, skriva avtal med kunder och 
lämna offerter på nya förfrågningar.  
 
Man har idag ett nära samarbete med företagets kunder, vilket är nödvändigt i en bransch som 
smidesbranschen. Saknas det ritningar så upprättas dessa i nära samråd med kunden. Även när det 
gäller leverantörerna så har man ett väldigt nära samarbeta och man diskuterar ofta diverse frågor och 
problem som dyker upp i företagets verksamhet. Med vissa av företagets konkurrenter har man ett 
mycket nära samarbete, med andra ingenting, vilket leder till att företagen i branschen är konkurrenter, 
samtidigt som man är kunder och leverantörer åt varandra. Samarbeten är tyvärr inte så vanligt, men 
man önskar att det vore mer av detta, eftersom det finns mycket att vinna på att samarbeta. 
 
4.1.3.3 Affärskompetens 

Vice VD betecknar företagets tekniska kompetens och möjligheterna till flexibilitet i produktionen, 
som goda. I stort sett klarar man allting som kunderna efterfrågar när det gäller byggnadssmide. Man 
saknar idag en egen konstruktör, men dessa tjänster köper man idag in från externa leverantörer. 
Marknadskompetensen upplevs däremot som dålig och bristfällig. Företaget har dock funnits med så 
länge och är så välkänt bland byggbolagen att man i enbart väntar på förfrågningar som man lämnar 
offerter på. Om man var lite mer offensiv och sökte upp kunder, så skulle man kunna tacka nej till 
jobb, som man idag räknar och offererar på, som egentligen inte är lönsamma. Som litet företag med 
begränsade resurser är det dock svårt att få tid och möjlighet att söka upp nya kunder. 
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Uppgiftslämnaren menar att ett bra utfört arbete är den bästa marknadsföringen och menar att det är 
detta företaget överlevt på under alla år. 
 
För att kommunicera och bygga nätverk med sin omgivning, så är man medlem i Storstockholms 
Smidesklubb, där det förs en diskussion om att medlemmarna måste samarbeta mera, vilket dock visat 
sig svårare i praktiken än i teorin. När företaget väl provat så har det fungerat väl att samarbeta med 
konkurrenter och han tror att det kan vara en generationsfråga. Yngre personer har lättare att 
samarbeta och samarbete kräver även respekt för varandra och att man litar på varandra. När 
samarbetet väl fungerar, så är det någonting mycket givande för inblandade parter och någonting man 
gärna ser mer av. 
 
4.1.3.4 Affärsmiljö 

Smidesbranschen, som är oerhört svår att förutspå på grund av det starka beroendet av 
byggkonjunkturen, är till största delen lågteknologisk, vilket gör att den kan betraktas som enkel – 
dynamisk. Att det är så svårt att förutspå framtiden gör att lönsamheten och efterfrågan svänger rejält i 
företaget. ML Smide är dessutom för litet för att på något sätt kunna påverka sin situation, som enskild 
underentreprenör till byggbranschen. Det är få av företagets konkurrenter som har egna produkter att 
sälja, men de som har det kan styra sin verksamhet lite mer än om man enbart producerar utifrån 
kundorder.  
 
Det råder idag en överetablering av aktörer i Stockholm, som när det är svag byggkonjunktur, 
förvärras ytterligare när personer och företag från övriga delar av Sverige dras till Stockholm för att 
konkurrera om jobben. Dessutom märker man av att arbetskraft och företag från Östeuropa i allt högre 
utsträckning börjar konkurrera på Stockholmsmarknaden. Fler företag från Sverige etablerar även 
kontakter med företag i Polen, Lettland och övriga Baltikum och mycket av de halvfabrik och färdiga 
produkter som säljs i Sverige, tillverkas redan idag i Baltikum. På grund av den tuffa konkurrensen 
menar uppgiftslämnaren att det är ”Det är den som räknar bort sig som får jobbet”. Uppgiftslämnaren 
menar att det händer att den som får jobbet, är den som räknar fel i offerten och offererar ett alldeles 
för lågt pris. Den hårda konkurrensen gör även att företagets förhandlingsposition gentemot kunderna 
är svag, samtidigt som det krävs hög servicenivå för att uppnå de högt ställda kraven. 
Uppgiftslämnaren tror dock att konkurrensen kommer minska inom de närmaste åren, när 40-talisterna 
går i pension. Många företag kommer då att upphöra eller bli uppköpta av andra. Det är sällan det 
startas några nya bolag, vilket bland annat kan bero på att lönsamheten i branschen är sämre än i andra 
verksamheter. 
 
Idag finns det knappt inga stora företag kvar i branschen i Sverige, utan alla försvann på 1970 och 
1980-talet i samband med att skeppsvarven lades ned. Ytterligare anledningar att branschen ser ut som 
den gör idag, är bland annat lågkonjunkturen på 1990-talet. Många anställda i branschen blev då 
arbetslösa och man startade egna företag och kunde i många fall fortsätta att arbeta åt sin gamla 
arbetsgivare, men nu som egen företagare. Ett nystartat företag inom smidesbranschen kräver inga 
höga investeringar, vilket ytterligare underlättar nyetableringar. Kostnaderna för att hålla lager av 
produkter är höga till följd av den diversifierade efterfrågan som alltid leder till specialtillverkning. 
Återväxten på arbetskraft i branschen idag är dålig generellt sett, men intresset för hantverksyrken kan 
komma att öka till följd av den höga ungdomsarbetslösheten som kan få människor att tänka om och 
utbilda sig inom bristyrken. Vid det kommande generationsskiftet kommer man kanske fylla på med 
arbetskraft från Östeuropa, eftersom det inte går att få tag på folk i Sverige.  
 
4.1.3.5 Affärsutveckling 

ML Smide kan enligt uppgiftslämnaren i dagsläget inte växa och bli större, bland annat på grund av 
för små lokaler. Hur denna problematik skall lösas för att kunna uppnå nye ägarens mål att företaget 
skall bli ”en betydande aktör på den svenska marknaden”, framgår inte. För att försöka utvecklas, har 
företaget inte tittat på andra branscher och försökt lära sig något nytt, men däremot tittar man på 
nyheter från smidesbranschen och ser om det är någonting där man kan använda sig av i det egna 
företaget. För att kunna urskilja sig från konkurrenterna så arbetar man hårt med att 
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kompetensutveckla personalen och man är mån om att utföra bra jobb med hög kvalité. Att anpassa 
företagets produkter efter kundernas behov och önskemål, är en självklarhet i företaget, eftersom all 
produktion sker utifrån kundorder. Det enda sätt att förändra detta vore om företaget skulle utveckla 
ett eget patent eller en egen idé. Man har försökt hitta nya produkter att tillverka för nya kunder inom 
industrin, men det har inte hjälpt företagets volym eller lönsamhet, eftersom även bland dessa kunder 
är priset det avgörande i många fall. Man har inte velat vända sig mot privatkonsumenter eftersom det 
blir för mycket arbete och frågor och det saknas alltid ritningar. Någon form av omorientering av 
verksamheten är inte aktuellt, utan företaget skall bli en ledande aktör inom smidesbranschen.  
 
Ibland efterfrågar vissa av företagets kunder ett bredare tjänsteutbud från företagets sida, genom att ge 
uppdragen på totalentreprenad vilket innebär att ML Smide förutom att tillverka produkter, även 
ansvarar för att utarbeta ritningar av enstaka produkter eller hela anläggningar. När det gäller 
teknikanvändning och E-ifiering, så använder man sig av datorer för att behandla order och sköta 
administration. Hemsidan uppdateras regelbundet, men ingenting av detta är någonting som gör att 
företaget får fler kunder eller fler order. Uppgiftslämnaren menar att företagets möjligheter och behov 
att använda Internet för marknadsföring av företaget är begränsat. Företaget upplever ingen efterfrågan 
från kunderna på någon form av Upplevelsefiering. 
 
4.1.3.6 Strategiutveckling  

Eftersom verksamheten är så konjunkturberoende så är det enligt uppsatslämnaren svårt att lägga upp 
långsiktiga strategier för företagets verksamhet. Om det var upp till uppgiftslämnaren själv att lägga 
upp strategier, så skulle han upprätta kontakter med en fabrik i Östeuropa. Enligt uppgiftslämnaren 
kommer Östeuropa att dominera branschen i framtiden, antagligen genom att arbetarna kommer hit 
och arbetar eller att produkterna tillverkas i fabriker och transporteras till Sverige, vilket gör att denna 
strategi ligger rätt i tiden. 
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4.2 Företag i tidigare fragmenterade branscher 
 

4.2.1 Nyströms Cement, VD Lars Nyström: 
”De vill döda allt företagande i Sverige.” 
 
VD Lars Nyström visade sig vara i sextioårsåldern, sympatiskt, trevlig och med god humor och han 
var verkligen intresserad av att dela med sig av sin bild av sitt företag, branschen och framtiden. 
Istället för den avtalade timmen, så fortgick intervjun i 2 timmar. Lars Nyström var genom hela 
intervjun mycket personlig och det var intressant att ta del av dennes åsikter och synpunkter. 
 
4.2.1.1 Företagsbeskrivning 

Företaget startades 1952 av nuvarande VD:s far och 1958 byggdes den nuvarande fabriken. Branschen 
var på 1950-talet stor i Roslagen, tack vare den rika tillgången på grus i området, vilket gjorde det 
naturligt att förlägga cementgjuterier i området. Idag tillverkar man enbart Lecablock, dörrar och 
fönsterbalkar i företagets fabrik, övriga produkter köper man från sina leverantörer. Maskinerna som 
används i produktionen är mycket automatiserade och idag består många av arbetsuppgifterna av ren 
processövervakning. 
 
Företagets största kunder idag när det gäller Lecablock är företagets återförsäljare. Övriga kunder 
består av små och större byggentreprenörer och privatkonsumtenter. Lantbrukssidan var tidigare en 
stor kundgrupp, men det har minskat i inköp på senare år, vilket beror på att lantbruket minskat i 
omfattning. Man försöker också sälja direkt till riksentreprenörer som t ex NCC, Skanska, Peab osv. 
Företaget har 11 anställda och omsatte cirka 35 miljoner år 2005, Affärsdata (2006) och omsättningen 
har legat stabilt på denna nivå de senaste åren. Omsättningen på företagets egen produktion av 
Lecablock, har däremot sjunkigt drastiskt de senaste 15 åren.  
 
4.2.1.2 Interna processer 

Under den förändringsprocess som företaget och branschen genomgått de senaste 20 åren, så har man 
kontinuerligt internutbildat företagets personal. Man har arbetat med att kompetensutveckla 
personalen med ansvar för försäljning på senare år. Företagets största konkurrensfördel idag är den 
höga servicenivån, den effektiva logistiken och transporterna ut till kund med egna lastbilar. När det 
gäller ledningsprocessen i företaget, så anser VD att man har samtliga nödvändiga egenskaper i 
företagets ledning. Den viktigaste ledarrollen för VD själv är den som integrerare, anser 
uppgiftslämnaren, som alltid fattat viktiga beslut angående företaget, genom att låta hela företaget vara 
med i diskussionen för att komma fram till en slutsats som de flesta kan vara överens om. I vissa 
frågor har dock VD sista ordet och kan genomföra sin vilja i strid med de andra.  
 
När det gäller företagets kvalitetsarbete arbetar man med produktcertifieringar. Man lägger även ned 
mycket resurser på kostsamma interna kvalitetskontroller i kombination med att Statens 
provningsanstalt testar och analyserar företagets produkter. Företagets syn på sina kunder har inte 
förändrats de senaste 20 åren, utan man försöker bygga långsiktiga relationer när det är möjligt, men 
man säljer även till kunder som inte önskar djupare samarbete. Relationerna med leverantörerna är 
dock sämre idag än tidigare, eftersom man inte anser sig ha tiden att hålla en tät kontakt med dessa. 
Trots att man har få leverantörer ser man hela tiden till att ha rätt prisbild på sina inköp. Med 
konkurrenterna har man dock fortfarande mycket kontakt idag. De tre privata företagen som finns kvar 
i branschen samt VD för företaget Leca, ägare till namnet Leca, träffas regelbundet. Idag ägs dock 
företaget Leca av konkurrenten Maxit, som dock även är leverantör till Nyströms cement.  
 
4.2.1.3 Affärskompetens 

Den tekniska kompetensen finns idag i företaget och det har det alltid funnits. Till skillnad från innan 
förändringsprocessen så är produktionen idag mer standardiserad och fokuserad på ett fåtal produkter. 
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När de gäller marknadskompetensen i företaget så finns den också, men denna kan förbättras. Det är 
dyrt med marknadsföring, trycka upp broschyrer, annonsera och så vidare och företagets resurser för 
detta är begränsade. Problemet med marknadsföring är att det aldrig går att veta vad som är rätt och 
fel, vilket skapar en försiktighet inför kostsamma satsningar på marknadsföring. Att bygga nätverk 
fungerar med företagets omvärld fungerar hyggligt, enligt uppgiftslämnaren. Det är som alltid viktigt 
att ha duktigt folk omkring sig och för företagets del väntar en generationsväxling i företaget som kan 
bli tuff. Inom fem år skall fem personer gå i pension och exakt hur framtidens kompetenstillgång inom 
företaget kommer att se ut är därför idag osäker. Det är lättare att hjälpas åt i ett litet företag och de 
anställda är väldigt flexibla. I mindre företag kan VD:n lägga sig i vad som händer i fabriken, VD är 
som vilken annan anställd som helst, vilket inte är fallet i större företag, som sköts mer professionellt. 
 
4.2.1.4 Affärsmiljö 

För 20 år sedan fanns det cirka tjugo företag i branschen, som var starkt beroende av den geografiska 
placeringen på grund av de höga transportkostnader av branschens produkter. Idag finns det tre 
privatägda kvar plus de två stora aktörerna, Maxit och Finja Betong. Maxit ägs av tyska Heidelberg 
cement med verksamhet i hela Europa och med en omsättning kring 1,2 miljarder kronor i Sverige. 
Finja betong är privatägt och omsätter idag cirka 600 miljoner kronor. De två stora har successivt köpt 
upp ett antal små aktörer och lagt ned dem under branschens förändringsprocess. De företag som 
överlevt omstruktureringarna och fortfarande finns kvar, är de som hade goda tider under 80-talet fram 
till mitten av 90-talet. Dessa företag har även idag en bra och modern maskinutrustning, som håller 
nere produktionskostnaderna. Generellt sätt är branschens lönsamhet acceptabel idag. Enbart 
tillverkning av Leca, fönster och dörrbalkar, som Nyströms cement tillverkar i sin egen fabrik, är 
däremot en ekonomisk katastrof. Prisbilden är så låg idag på dessa produkter att Nyströms inte kan 
hänga med i tillverkningen. Företaget lever idag på sin handelsverksamhet, där man köper produkter 
från bland annat konkurrenten Maxit som man sedan säljer vidare till slutkund. Ett annat stort problem 
för företaget idag är att efterfrågan och marknadens utveckling är omöjliga att förutsäga och i 
kombination med att den högteknologiska produktionen, är branschen att betrakta som komplex - 
dynamisk. Det är även idag svårt att få tag på utbildade murare, vilket gör att det blir allt färre som kan 
använda företagets produkter, vilket upplevs som ett problem inför framtiden.  
 
4.2.1.5 Affärsutveckling 

Att branschen började förändras, berodde på att det inte fanns utrymme för alla aktörer att tjäna 
pengar, marknaden var för liten. När förändringarna började så genomförde företaget stora 
investeringar i fabriken, för att kunna få en större marknadsandel. Man var även med och 
omstrukturerade branschen genom att köpa upp och/eller hjälpa till att lägga ned fyra fabriker i 
Stockholm och Uppsala. Företaget har dock aldrig tagit över produktionen i någon fabrik man köpt, 
utan man har stängt ned den direkt, eftersom det är viktigt att specialisera sig på en sorts produktion. 
Under förändringsprocessen krävdes det ekonomiska resurser, men tack vare den goda ekonomiska 
situationen i företaget, så behövde man inte låna upp kapital för att finansiera förändringarna.  
 
Under branschens förändring, så upplevde man inga nya problem, utan tvärtom upplevde man 
förändringarna som någonting positivt. Det blev en lugnare marknad med mindre strul med prisbilder 
än tidigare och man kunde till och med höja sina priser lite grann. Strukturen på marknaden började 
dock förändras redan efter några år, vilket inleddes med att de stora byggbolagen Skanska, NCC med 
flera, som tidigare handlat direkt från Nyströms, började handla via återförsäljare. Nu är situationen 
återigen den omvända, att de stora byggbolagen vill köpa direkt från fabrik. Det har alltid varit så att 
alla som velat har alltid fått köpa av företaget, även om det är en svår avvägning idag om man skall gå 
förbi sina återförsäljare och sälja direkt till slutkunden eller om man skall hänvisa kunderna till 
närmaste återförsäljare. Trots att förändringsprocessen var positiv för branschen till en början, så har 
den dock lett till ekonomiska förluster till följd av de pressade priserna som råder idag. Man har tappat 
mycket av försäljningen de senaste tre åren, eftersom man inte vill göra förlustaffärer, vilket idag är 
resultatet om man vill konkurrera med de två stora aktörerna på marknaden. Maxit och Finja skriver 
idag centrala avtal med kedjor och prisbilden på de centrala avtalen är dock så pressad, att Nyströms 
inte kan vara med och konkurrera om de stora centrala avtalen. Företagets egen tillverkning står idag 
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för 35 % av omsättningen, men man har under branschens förändring, mer och mer gått från att vara 
tillverkare till att bli en grossist. 
 
Under decennierna som branschen har förändrats, så har Nyströms möjligen varit dåliga på lära sig av 
andra branscher, utan man har fokuserat på sin egen verksamhet. Produktutvecklingen i branschen har 
legat still, vilket gjort det svårt att ta fram nya produkter till företagets kunder. Företaget utvecklade 
dock ett nytt lättmurat block som introducerades på marknaden för cirka ett år sedan, vilket gör att 
man delvis slipper problemet med bristen på utbildade murare. Företaget har på grund av den 
hårdnande konkurrensen tvingats vända sig till nya kundgrupper och då i första hand privatpersoner. 
Några omorienteringar av företaget och dess verksamhet har hittills inte varit aktuellt. Företaget har på 
senare år märkt en ökad efterfrågan och önskemål om rådgivningstjänster från företagets 
privatkonsumenter. Kunderna vill få tips och rekommendationer och om en grundfirma eller 
murarfirma där man som kund kan få hjälp, vilket Nyströms har svårt att hjälpa till med idag. 
Användandet av datorteknik och Internet är också någonting som ökar i företaget och i branschen, men 
man ingen webshop i anknytning till den egna hemsidan. Det är också svårt att se någon trend i 
branschen som syftar till ökade krav på upplevelsefiering, enligt uppgiftslämnaren. 
 
4.2.1.6 Strategiutveckling 

Långsiktiga strategier för företagets verksamhet går idag inte att lägga upp, vilket har försvårats 
ytterligare på senare år. Företaget kan tänka sig att utvecklingen fortsätter och att man kommer att 
utvecklas än mer till att bli en grossist och minska ned den egna produktionen, om den dåliga 
lönsamheten fortsätter i branschen. Det är generellt svårare att driva ett litet företag överhuvudtaget 
idag, anser uppgiftslämnaren. Verksamheten präglas av mycket byråkrati, som beslutas av politiker 
som inte vet mycket om verkligheten för företagare. Uppgiftslämnaren säger om politikerna att: ”De 
vill döda allt företagande i Sverige.” Framtiden för företaget är sammanfattningsvis tuff och oviss till 
följd av den osäkra och i dagsläget dålig marknadssituation. Kraven ökar dessutom från fler och fler 
av kunderna att deras leverantörer skall vara ISO certifierade, för att de skall få köpa från 
leverantörerna, vilket kostar pengar och kräver arbete.  
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4.2.2 KC Betong, VD Alf Rytter: 
”Målet med strategierna och prognoserna är att tjäna så mycket pengar som möjligt…….” 
 
Eftersom företaget är beläget i Katrineholm cirka 17 mil söder om Stockholm, genomfördes intervjun i 
telefonform. Personen som intervjuades var företagets VD, Alf Rytter, född 1949 var väldigt trevlig 
och saklig och intervjun tog 1 timme. 
 
4.2.2.1 Företagsbeskrivning 

Företagets verksamhet består av ritning, konstruktion, tillverkning, leverans och montering av 
betongelement till alla typer av byggnader. Man säljer även fundament, transformatorstationer, 
lantbruksprodukter, miljöprodukter samt element och grundbalkar för byggande av bostadshus. Man 
utför alla dessa moment i huvudsak internt, men man har även tillgång till externa konsulter vid behov 
av detta. Företagets kunder består av byggherrar av alla slag samt byggentreprenörer där KC går in 
som underentreprenör. Man har även avtal med företag inom telekomindustrin, på brunnar till fibernät 
samt kunder inom energiindustrin, där man levererar transformatorstationer och ställverk. Framtiden 
för företaget och branschen ser ljus ut, tack vare en stark byggkonjunktur i Sverige. Företaget omsatte 
116 miljoner kronor år 2004 och gjorde ett resultat på 875 000 kronor, med 84 anställda, (Affärsdata 
2006). 
 
4.2.2.2 Interna processer 

Under företagets och branschens utveckling, har man gått mot att anställda fler projektledare som 
samtidigt är säljare. Man har på konstruktionssidan utvecklats inom datorteknik och 3D teknik och de 
kollektivt anställda internutbildas av företaget och man följer utbildningskraven inom ISO 9000, som 
man genomför kontinuerligt. Den viktigaste ledningsegenskapen för företaget under branschens 
förändringsprocess, enligt uppgiftslämnaren, kan karaktäriseras som Entreprenören. Företaget följer 
noggrant upp reklamationer som görs från kunderna och tar reda på vad de beror på, för att samma fel 
aldrig skall kunna upprepas. Man har kvalitets- och reklamationsmål som man hela tiden följer upp 
och man är även observanta på krav och önskemål från beställarna.  
 
Företaget har mer samarbete med sina kunder idag än tidigare och den utvecklingen fortsätter än idag 
och samarbetena blir allt mer intima. Ofta mynnar det ut i långa kundrelationer. Kontakten med 
leverantörerna ser ut ungefär likadant som tidigare och man försöker upprätthålla en konkurrens bland 
sina leverantörer för att vara säker på få rätt prisnivå. Vissa leverantörer får vara med i djupare 
samarbeten vilket kan innebära deltagande i projekt eller att man köper mer och fler produkter än 
tidigare, men de allra flesta konkurrerar enbart med sina priser. Idag köper man bjälklag och andra 
produkter från konkurrenter och man säljer även en del av sin egen väggproduktion till sina 
konkurrenter. Man har bra relationer till övriga aktörer i branschen, samtidigt som man ofta 
konkurrerar om samma uppdrag. 
 
4.2.2.3 Affärskompetens 

När det gäller företagets tekniska kompetens, menar uppgiftslämnaren att erforderlig teknisk 
kompetens finns inom företaget och när det finns behov av ytterligare inom konstruktions- och 
montagesidan så hyr man in den från underentreprenörer. Man vill inte ha full kapacitet inom 
företaget, för detta minskar flexibiliteten, som krävs för att kunna följa med konjunktursvängningar. 
Marknadsföringen är ett svårt ämne i en så komplex bransch och branschen är enligt uppgiftslämnaren 
inte känd för sin höga marknadskompetens och han anser att man speglar branschen i stort ganska väl 
ur detta perspektiv. Den bästa marknadsföringen är dock nöjda kunder och att leverera bra projekt. 
Man kompletterar detta med en del annonsering, genom sitt försäljningsarbete samt ser till att svara på 
många offerter för att hålla kontakt med marknaden. Man anser sig ha god kunskap om marknaden 
och man har en jordnära och okomplicerad plan för marknadsföringen, vilket företaget inte upplever 
som ett problem. Försäljningen är inte den trånga sektorn i företaget idag, man kan inte producera allt 
som man skulle kunna sälja. När det gäller att bygga nätverk och odla kontakter med omvärlden, anser 
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man att företaget gör detta relativt bra. Man har ett bra kontaktnät med omvärlden, är relativt välkända 
av konkurrenter och byggnadsentreprenörer. Man jobbar för tillfället med att bli mer välkända bland 
byggherrarna, där man har mer att göra. Kunskapen finns dock inom företaget för att kunna utveckla 
även denna del. 
 
4.2.2.4 Affärsmiljö 

Förändringsprocessen i branschen har pågått sedan 60-talet, i olika hastigheter vid olika tidpunkter. 
Branschen präglades vid denna tid av höga transportkostnader, krav på god lokalkännedom samt 
personlig service, gjorde den lokala förankringen viktig. Den diversifierade efterfrågan ledde till höga 
lagerhållningskostnader och de nödvändiga investeringarna ledde till höga utträdesbarriärer för dem 
som ville lämna branschen. Branschen har under förändringsprocessen utvecklats positivt enligt 
uppgiftslämnaren, bland annat tack vare att det ställs högre krav på leverantörerna av betongelement 
idag. Företagen måste vara större idag för att man skall kunna ha all nödvändig kunskap inom 
företaget som efterfrågas idag och kvalitetskraven har blivit mycket hårdare i kombination med att den 
tekniska utvecklingen har gått framåt. Sammanfattningsvis anser uppgiftslämnaren att dagens situation 
är ganska bra och branschen är fortfarande tillräckligt stor för att kunna upprätthålla konkurrensen på 
ett bra sätt. Ett antal aktörer finns på marknaden och man kan inte bli färre om man skall lyckas 
upprätthålla konkurrensen och ytterligare uppköp av mindre konkurrenter leder bara till att nya aktörer 
dyker upp. Branschorganisationen Betongelementföreningen har idag 15 medlemmar i Sverige, sedan 
finns det mindre aktörer som inte är med i föreningen, men antalet aktörer på den svenska marknaden 
har minskat sedan förändringarna i branschen började. Lönsamheten i branschen är egentligen för låg, 
i förhållande till de investeringar som krävs i kombination med den komplexa verksamhet som 
företaget och branschen bedriver. Eftersom man gör allt från ritningar till tillverkning och montering 
på plats, så finns det mycket som kan gå fel, vilket leder till oväntade kostnader för projekten. Det är 
många olika personer och organisationer som är inblandade i ett projekt och det gäller att samarbetet 
flyter bra, för att det skall bli någon lönsamhet. Idag är dock det största problemet som man upplever, 
de höga råvarupriserna som stigit kraftigt och tynger företagets lönsamhet. Uppgiftslämnaren tycker 
att branschen är relativt högteknologisk och det är relativt lätt att förutspå framtiden, vilket gör den 
komplex – stabil. Det som oroar honom idag är internationella faktorer som Iran – USA konflikten och 
övriga utrikespolitiska orsaker som drastiskt kan förändra situationen för företaget och branschen. 
 
4.2.2.5 Affärsutveckling  

När branschen började förändras så genomförde företaget två åtgärder på initiativ av ägarna och 
företagets ledning: 
 

1. Specialisering på betongelement från att tidigare ha varit en diversefabrik som tillverkade lite 
av varje. 

 
2. Att se till att man kan leverera genom hela värdekedjan, från upprättning av ritningar till själva 

tillverkningen till transport av de färdiga produkterna till kunden och sedan montering på 
plats. Genom detta försöker man ta betalt för den Know-how som finns i företaget om hur 
man bygger en betongstomme. 

 
För att klara av dessa förändringar, krävdes det investeringar och det nödvändiga kapitalet till dessa 
fanns till största delen inom företaget. Sedan förändringsprocessen i branschen inleddes så har 
företagets produktutbud dock förändrats, man har breddat utbudet av betongelement samt utvecklat 
nya egna produkter inom nya produktgrupper. Man har utvecklat dessa i samarbete med kunderna och 
det är inte några unika produkter, men konkurrenterna på dessa områden är färre än när det gäller 
byggelement. Företaget har valt att även vända sig mot kunder inom energi – och telekombranschen, 
eftersom de inte direkt följer byggkonjunkturen och på detta sätt har man fått fler ben att stå på i 
verksamheten, vilket skapar stabilitet under lågkonjunkturer. Man försöker producera produkter med 
så hög förädlingsgrad som möjligt, för att få så bra betalt för sina produkter som möjligt. Dessutom 
har man satsat hårt på att kunna erbjuda kunderna montage och därmed inte bara vara en ren 
leverantör. Man har dessutom valt bort enklare produktion och specialiserat sig på det man vill vara 
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bra på. På senare tid har man börjat vända sig mot byggnadssidan, hellre än mot entreprenörerna. Man 
söker därför nu kontakt direkt med byggherrar för att erbjuda sina tjänster, vilket är nytt jämfört med 
tidigare. Det finns större krav från kunderna att åta sig mera i projekten, än att bara leverera 
elementen, vilket gör att det krävs att man erbjuder fler tjänster idag för att kunna hänga med i 
konkurrensen. Företaget har inte gjort några försök att omdefiniera hela verksamheten, utan 
förändringarna har skett i små steg mot nya produkter och kundgrupper.  
 
Datortekniken har totalt förändrat konstruktionssidan där man idag använder sig av avancerade 
datorprogram. När det gäller Internet så har man en hemsida som man försöker uppdatera och sköta. 
Om hemsidan har gett någonting konkret när det gäller försäljning är dock tveksamt. 
Uppgiftslämnaren menar att man inte har någon direkt försäljning via Internet och aldrig kommer att 
kunna ha det i framtiden heller, på grund av komplexiteten i branschen och dess produkter. Företaget 
har inte några standardprodukter, utan all tillverkning sker utifrån kundens önskemål och behov, vilket 
gör det omöjligt att t ex bygga upp lager. Man upplever inga krav eller önskemål från kunderna, som 
kan betecknas som upplevelsefiering. 
 
4.2.2.6 Strategiutveckling 

Företaget lägger upp långsiktiga strategier som avser 3-5 år fram i tiden. Idag tvingas man förändra 
sina strategier mer jämfört med tidigare eftersom man är en mycket mer komplett leverantör idag. 
Företaget upprättar även prognoser för tre år fram i tiden där man lägger upp vissa inriktningar för 
verksamheten. Dessa prognoser styr även företagets långsiktiga investeringar. Enligt uppgiftslämnaren 
är: ”Målet med strategierna och prognoserna är att tjäna så mycket pengar som möjligt. För att uppnå 
detta tror vi att man måste uppfylla vissa krav, både nutida och framtida som man måste utveckla 
företaget för att klara.” Man anser att utfallet av fastlagda strategier blivit ganska lyckat sedan de 
införts i verksamheten, varpå man är nöjda med sitt strategiarbete. 
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4.3 Sammanfattning empiri 
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5 Analys 
 
 
Vår analys bygger på att den empiri vi samlat in jämförs och analyseras utifrån det ramverk 
som beskrivits i teoridelen. Analysen skall visa på de skillnader som finns mellan företag 
verksamma i fragmenterade branscher idag och de företag som är verksamma i en tidigare 
fragmenterad industri. Den första gruppen företag benämns i analysen som ostrukturerade och 
outvecklade och de senare som strukturerade och utvecklade i denna analys. Analysen bygger 
på samma uppdelning som empiri och teoridelen och tar sin utgångspunkt i uppsatsen syfte och 
delsyften.  
  
 

5.1 Interna processer 

5.1.1 Den sociala processen 
För att höja affärskompetensen inom företaget är det viktigt att kunskapsgraden i företaget hela tiden 
utvecklas, genom kompetensutveckling av personalen (Berglund och Blomquist 1999). I alla 
undersökta företag, förutom Flytpontoner i Sverige AB, arbetas det aktivt för att utveckla, förbättra 
och effektivisera de sociala processerna. Svag utveckling inom kompetensutvecklingen inom företag 
får negativa konsekvenser för företagets affärskompetens och i förlängningen affärsutveckling och 
strategiutvecklingen, vilket visar hur viktigt detta område är för företagets långsiktiga framtid. Det är 
därför av vikt för företagets strategiutveckling att ha en fungerande strategi för detta område. Speciellt 
viktigt är detta för företag som har som målsättning att bli marknadsledande, som t ex Flytpontoner i 
Sverige.  

5.1.2 Ledningsprocessen  
På frågan vilken av Berglund och Blomquists (1999) ledningsroller, som samtliga behövs i ett 
framgångsrikt företag, som företagsledarna anser som tydligast i det egna företaget går svaren mycket 
tydligt isär bland de tillfrågade. Företagsledarna i ostrukturerade företag har enklare roller och tvingas 
fokusera på grundläggande arbetsuppgifter, vilket gör att ledningens affärskompetens inom mer 
utvecklade områden inte utnyttjas på ett effektivt sätt och den riskerar att inte heller utvecklas. Detta 
kan få konsekvenser om/när företaget tar sig ur den fragmenterade situationen och det då krävs mer 
förfinade och utvecklade kunskaper inom företagsledningen, som då är ålderstigna och illa anpassade 
efter företagets nya verklighet. Detta får till följd av företaget inte klarar av att hänga med i 
förändringarna i affärsmiljön och trots att man tagit sig ur den fragmenterade situationen, så befinner 
man sig fortfarande i en otillfredsställande situation. I mer strukturerade företag så har ledningen mer 
affärsutvecklade arbetsuppgifter som anpassar företaget inför framtiden, vilket förhoppningsvis gör att 
företagets verksamhet hela tiden är i balans med företagets omvärld och därmed är framgångsrik.    

5.1.3 Produktionsprocessen 
Hur produktionsprocessen utformas påverkar i allra högsta grad övriga delar av företaget (Berglund 
och Blomquist, 1999). En stor majoritet av de undersökta företagen fokuserar på kundanpassning och 
flexibilitet i produktionen. I vilken utsträckning och med vilket slutresultat som en 
flexibel/standardiserad produktion genomförs, beror på vilka krav affärsmiljön ställer på detta i 
kombination med hur affärskompetensen ser ut i företaget, för att klara av dessa krav. Standardiserad 
produktion kräver annan affärskompetens än flexibel och kundanpassad, vilket gör att företaget 
konstant måste anpassa kompetensutvecklingen inom produktionsprocessen, för att kunna tillgodose 
marknadens behov. Ju mer strukturerad en bransch blir, desto större blir kraven på standardisering, 
vilket kräver en anpassning av de interna processerna i företaget. Det är företagsledningens och dess 
strategiutvecklingsarbete som styr produktionsprocessen i företaget utifrån marknadens behov och 
önskemål och det är därför av vikt att denna är i balans med omvärlden.  
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5.1.4 Total Quality Management som ledningsfilosofi 
Lindebergs (1993) teorier om kvalitetsarbete för att skapa kundtillfredsställelse, uppfyller företagen i 
olika hög omfattning. För de företag som befinner sig i strukturerade branscher, så är insikten om 
vikten av kvalitetsförbättrande åtgärder större och arbetet med och uppföljningen av det sker på ett 
mer strukturerat och effektivt sätt. I de ostrukturerade företagen, så har man insikten om att det är 
fördelaktigt och nödvändigt att arbeta med att höja kvaliteten i företagets processer. Exakt vilka 
fördelar detta leder till eller hur stora dessa blir, är dock mer osäkra till följd av svag eller otydlig 
uppföljning av och otydlig målsättning. Krav på högre kvalitet kommer i första hand från affärsmiljön, 
där kunderna ställer högre krav på branschens produkter ju hårdare konkurrensen blir. För företagens 
del så är det avgörande att man har rutiner och har kompetensutvecklat personalen på ett sådant sätt att 
alla förstår vikten av kvalitetsförbättringar och att man aktivt arbetar med det, på alla nivåer. Hur 
kvalitetsarbetets mål skall se ut är en del av företagets strategiutveckling och hur väl man lyckas uppnå 
detta mål beror på affärskompetensen inom företaget. Affärskompetensen måste vara väl insatt i dels 
målsättningen, men även arbeta aktivt för att nå dessa mål, för att företaget skall uppfylla affärsmiljöns 
krav.  

5.1.5 Omkonfiguering 
Normann och Ramirez (1994) efterfrågar ett tydligare och närmare samarbete mellan företag, dess 
kunder och leverantörer för att utveckla den värdeskapande processen. För de ostrukturerade företagen 
som i större utsträckning anpassar sina produkter efter kunderna, är det avgörande att ha god förståelse 
och fungerande tvåvägskommunikation med kunderna i den värdeskapande processen. Även de 
strukturerade företagen, arbetar med att bygga långsiktiga relationer med sina kunder och ha en nära 
kommunikation med dem. För deras standardprodukter, så är det dock möjligt att ha en mer 
transaktionsinriktad relation där det viktigaste är att erbjuda kunderna ett fördelaktigt pris.  
 
För att dela upp arbetsuppgifterna i det värdeskapande systemet så kan man ta hjälp av sina 
leverantörer i denna process. De ostrukturerade företagen i undersökningen har ett djupare samarbete 
och är mer relationsinriktade med sina leverantörer, än de strukturerade företagen. De senare ser helst 
att leverantörerna endast levererar produkter till så lågt pris som möjligt, vilket är det väsentliga och 
avgörande för vilket företag man köper sina råvaror av.  
 
Samarbete med konkurrenter som kan hjälpa företagen i den värdeskapande processen och därmed 
skapa nytt värde, är vanligast och mest utbrett bland de strukturerade företagen. I dessa företag är man 
både leverantörer och kunder hos varandra och har ett mer strukturerat samarbete. De ostrukturerade 
bolagen har svagare relationer till sina konkurrenter, även om det i visst samarbete finns.  
 
Det är återigen affärsmiljön och dess krav som påverkar företagets arbetssätt i de interna processerna 
och det krävs att affärskompetensen i företaget är anpassad utifrån dessa krav. Att inleda eller fördjupa 
samarbeten med kunder, men framförallt leverantörer och konkurrenter är fråga för företagets ledning, 
som skall ta ställning till hur en sådan strategi skall se ut och vilken målsättning den skall ha. Om 
företaget, trots att man har en av ledningen utarbetad strategi för detta, inte lyckas uppfylla eller 
överträffa marknadens önskemål, genom att kommunicera, integrera och samarbeta med affärsmiljöns 
tre aktörsgrupper, så måste man förbättra affärskompetensen så att den i sin tur klarar av detta för att 
företaget på sikt skall överleva.  
 

5.2 Affärskompetens 

5.2.1 Affärskompetensens komponenter 
För att ett företag skall bli framgångsrikt i enlighet med företagets affärsidé krävs det enligt Berglund 
och Blomquist (1999) att man har en komplett uppsättning av teknisk-, marknads- och 
organisationskompetens i företaget. Samtliga undersökta företag i denna studie uppger att man har den 
tekniska kompetens som behövs för att tillfredställa kundernas behov i dagsläget, men att marknads- 
och organisationskompetensen behöver förstärkas eller är bristfälliga. Affärskompetensen är av 
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yttersta vikt i ett företag, eftersom den påverkar kvaliteten på de interna processerna samt 
affärsutvecklingen, som i sin tur påverkar hela strategiutvecklingen i företaget. Affärskompetensen 
som i sin tur påverkas av affärsmiljön och de interna processerna, måste vara av sådan kvalitet att den 
klarar av förändringar och påverkan och kan anpassa sig och övriga delar av företaget efter dessa 
påverkansfaktorer. Om den samlade affärskompetensen inte klarar av detta, krävs förändringar för att 
rätta till detta. I de undersökta företagen har fokuseringen på den tekniska kompetensen lett till att 
affärskompetensen inom övriga delar av företagen blivit lidande, vilket fått ekonomiska konsekvenser 
för några av företagen, vilket visar på vikten av att ha en för arbetsuppgifterna tillfredsställande 
affärskompetens i företaget.   
 

5.3 Affärsmiljö 

5.3.1 Affärsomgivningens dimensioner 
Enligt Berglund och Blomquists (1999) definition av omvärlden utifrån faktorerna stabil-dynamisk 
och enkel – komplex, så skiljer sig de undersökta företagen kraftigt gentemot varandra. Affärsmiljön 
har en central roll för alla företag eftersom den så starkt påverkar de interna processerna, 
affärskompetensen samt affärsutvecklingen. Den starka påverkan omvärlden har gör det omöjligt för 
företag att bortse från och förändra företaget utifrån de hinder och möjligheter som skapas i 
affärsmiljön. För företag att förändra affärsmiljön är svårt, men det är absolut möjligt om företagets 
affärsutveckling blir så framgångsrik att den i sin tur påverkar branschens och affärsmiljöns villkor. 
Att förändra affärsmiljöns villkor är exakt vad som krävs för att en bransch skall gå från att vara 
fragmenterad till att struktureras upp och därför av yttersta vikt för de två företag i vår undersökning 
som har som mål att bli marknadsledande och utveckla branschen.   

5.3.2. Anledningar till förekomsten av fragmenterade branscher 
Enligt Porter (1980) krävs endast en av de orsaker till fragmentering som han tar upp i sin bok för att 
den fragmenterade branschstrukturen skall uppstå, men vanligast är en kombination av flera orsaker 
som skapar den speciella strukturen, vilket de undersökta företagens situationer bekräftar. 
Affärsmiljöns förutsättningar har mycket stark påverkan på om en bransch blir fragmenterad eller inte 
och det är endast genom framgångsriks affärsutvecklingsarbete som denna situation kan förändras.   
 

5.4 Affärsutveckling 

5.4.1. Affärsutvecklingsbegreppets innebörd 
Berglund och Blomquist (1999) anser att affärsutveckling består av produktvariation, omdefiniering 
och omorientering. Affärsutvecklingen är en central del av ett företags verksamhet och påverkar och 
påverkas av affärsmiljön och strategiutvecklingen. Affärsutvecklingen är starkt beroende av att 
ledningen tar ansvar för strategiutvecklingen. Finns inga långsiktiga strategier för företaget, är det 
svårt att affärsutveckla företaget mer än kortsiktigt och det blir ingen tydlig struktur i 
affärsutvecklingen. I de undersökta företagen var det ett antal som saknade strategiutveckling och en 
del av dessa företag befinner sig även i en mer eller mindre besvärlig situation i dagsläget. Hur 
framgångsrik affärsutvecklingen är påverkar i sin tur just strategiutvecklingen, som måste anpassas 
efter utfallet av affärsutvecklingen. Om det då inte finns någon målstyrd affärsutveckling, så blir det 
även svårt att utveckla strategier, vilket på sikt riskerar att leda till att företaget hamnar i besvärliga 
situationer.  
 
Affärsutvecklingen påverkas även starkt av affärsmiljön som skapar möjligheter och hinder för ett 
framgångsrikt affärsutvecklingsarbete. Bland de undersökta företagen så ser man exempel på företag 
som enbart försöker anpassa sig efter förändringar i affärsmiljön och därmed missat att ta vara på de 
möjligheter som skapats, vilket lett till att företag befinner sig i en situation som präglas av stora 
lönsamhetsproblem och osäkerhet inför framtiden. Även affärskompetensen har en stark påverkan på 
hur effektiv och framgångsrik företagets affärsutveckling blir och utan rätt kompetens kan inget 
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företag affärsutvecklas på ett framgångsrikt sätt. Det är därmed avgörande för företaget att rekrytera 
lämplig och kompetent personal till att arbeta med företagets affärsutveckling.    

5.4.2 Hur erbjudanden utvecklas: tre trender 
Normann (2001) tittar bredare på hela företagets erbjudande till marknaden och försöker se 
möjligheterna till helt nya konstellationer av aktörer för att skapa värde för kunderna. Genom 
tjänstefiering skapas ett kunderbjudande istället för produkterbjudande som genererar värde till 
kunden, genom att inte bara erbjuda en produkt, utan även kompletterande tjänster. Efterfrågan på 
tjänstefiering bland de undersökta företagen ökar och vissa av företagen har dragit nytta av detta och 
kan idag tillgodose kundernas behov och därmed skapas ett mervärde för kunden, helt i linje med 
Normanns teorier. Att skapa ett kunderbjudande i balans med affärsmiljöns efterfrågan, är helt 
avgörande för ett företags framgång och om det är så att marknaden efterfrågar kompletterande 
tjänster, är detta ett bra sätt att skapa konkurrensfördelar. För att kunna upptäcka och tillfredställa 
denna nya efterfrågan, krävs lyhörd och kompetens personal som klarar av hela processen från att 
upptäcka till att tillgodose behoven.  
 
Förekomsten av E-ifiering, att bryta ned fysiska produkter och processer till virtuella och hitta nya sätt 
att skapa mervärde för kunden samt upplevelsefiering, har generellt sett bland de undersökta företagen 
varit mycket lågt. Dåligt utvecklad teknologisk kompetens inom företagen, försvårar processen att 
immaterialisera tidigare materiella processer och produkter. Det är tydligt att E-ifiering kräver hög 
affärskompetens, som inte nödvändigtvis måste finnas inom företag, utan den kan anskaffas från 
externa aktörer när behovet finns. Att skapa en företagskultur av mer E-ifiering leder till fördelar för 
företag eftersom detta frigör resurser från företaget och lägger över arbetsmoment på kunderna. För att 
detta skall lyckas krävs dock att företagsledningen utvecklar långsiktiga strategier för detta och är det 
så att ledningen saknar det nödvändiga kunskaperna eller intresset, så försvåras möjligheterna för ett 
framgångsrikt införande av E-ifiering kraftigt. När det gäller upplevelsefiering så lämpar sig inte de 
undersökta branschernas produkter efter Normanns teorier, eftersom de i mångt och mycket saknar 
den estetiska sida och de mentala engagemang från kundernas sida som krävs för att göra dessa teorier 
framgångsrika. Det har inte heller funnits någon påverkan från företagens affärsmiljö att få möjligheter 
till upplevelsefiering, varpå företagens strategiutveckling inte heller behövt ta hänsyn till denna aspekt.      
 

5.5 Strategiutveckling 

5.5.1 Strategibegreppets innebörd 
Företagen i undersökningen uppfyller Grants (2004) kriterier för ett framgångsrikt 
strategiutvecklingsarbete, i olika omfattning. Strategiutvecklingen i företaget påverkar företagets 
långsiktiga mål och påverkar hur affärsutvecklingen i företaget ser ut. Strategiutvecklingen påverkas i 
sin tur av affärsutvecklingen, som beroende på hur framgångsrik den är. Tack vare att företagen är så 
små och ägarna har så stor insikt i den operativa verksamheten, så finns det goda möjligheter att 
implementeringen av fastlagda strategier i de interna processerna skall kunna bli framgångsrika, om 
det nu vore så att företagen i större utsträckning utvecklade strategier. Endast ett av de undersökta 
företagen lägger upp långsiktiga strategier för annat än kompetensutvecklingen, två ostrukturerade och 
ett strukturerat säger att det är svårt eller omöjligt och det sista ostrukturerade företaget har som 
långsiktig strategi att lägga ned produktionsverksamheten. Detta gör att de flesta av företagen i 
undersökningen inte har någon tydlig långsiktig strategi, vilket skapar en kortsiktighet och otydlighet 
om vart företagen är på väg.  
 
Av de undersökta företagen i vår undersökning visar Nyströms cement och Bergshamra såg och 
snickeri tydliga tecken på så kallad Strategic misfit, när verksamheten inte bedrivs i balans med 
affärsmiljön. ML Smide riskerar att hamna i obalans med sin affärsmiljö, eftersom man ännu inte 
agerat för att kunna utnyttja marknadsförutsättningarna i Östeuropa till sin fördel, trots att man väl 
känner till vilka förutsättningar som gäller. KC Betong som idag fortfarande arbetar utifrån Porters 
(1980) värdekedja till stor del, där alla processer skall ske inom det egna företaget, riskerar att få hård 
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konkurrens om någon av företagets konkurrenter skulle förändra sitt värdeskapande system och kunna 
generera mer värde för branschens kunder, än vad KC Betong kan med sin aktuella och något 
gammalmodiga strategi. De två företagen som deltagit i strukturförändringar i branschen uppger att 
specialisering av produktionen varit en nödvändig strategi för företaget, för att klara av 
förändringsprocessen och för att kunna uppfylla de krav som affärsmiljön ställer. Samtliga 
företagsledare, förutom Flytpontoner i Sveriges, ser mer eller mindre pessimistiskt på framtiden, med 
problem med hård konkurrens, mycket byråkrati, höga råvaru- och energipriser, brist på utbildad 
arbetskraft samt dålig marknadssituation. Samtliga företag upplever att lönsamheten är för låg inom 
tillverkningsdelen av verksamheten. Detta tyder på att de undersökta företagen inte har lyckats anpassa 
sig de förutsättningar som råder i affärsmiljön eller lyckats förändra affärsmiljön till deras fördel.  

5.5.2 Strategiformulering i fragmenterade branscher.  
För att man skall kunna utforma en framgångsrik strategiformulering i fragmenterade branscher, så 
anser Porter (1980) att det finns fem frågor som man måste besvara:  
 
1. Frågan om hur branschen och situationen för konkurrenterna ser ut, besvaras i empirin tidigare i 
denna uppsats, sidan 26-41.  
 
2. Anledningarna till att branscherna är fragmenterade, besvaras i empirin sidan 26-41 i uppsatsen.  
 
3. På frågan om huruvida det går att övervinna fragmenteringen, så visar det sig att de två 
strukturerade företagen är aktiva i branscher som mycket tydligt lyckats med detta, i 
sågverksbranschen så pågår det en process som enligt Bergshamra såg och snickeris VD har goda 
förutsättningar för att lyckas. Även i smidesbranschen finns det möjligheter att förändra branschen och 
för Flytpontoner i Sveriges del så är man helt övertygad om att företaget kommer att lyckas utveckla 
företaget och hela branschen.   
 
4. På frågan huruvida det är lönsamt att övervinna fragmenteringen så går svaren isär. De 
ostrukturerade företagens representanter menar att det är lönt att försöka strukturera upp branschen, 
medan för Nyströms cements del så har lönsamheten i branschen sjunkit sedan förändringsprocessen 
påbörjades och konkurrensen har höjts betydligt. Företrädaren för KC Betong menar att inte generellt 
kan dra slutsatsen att lönsamheten i branschen ökat till följd av struktureringsprocessen. Man menar 
att prisnivån i branschen fortfarande är för låg i förhållande till de investeringar och risker som är 
förknippade med verksamheten. Dock menar han att utan förändringarna så hade lönsamheten idag 
varit obefintlig, varpå strukturprocessen var helt nödvändig för branschens överlevnad.  
 
5) Om fragmenteringen i en bransch inte går att övervinna, så måste branschens företag besluta sig för 
vilken position man skall anta för att behålla sin konkurrenskraft på marknaden. Bergshamra såg och 
snickeri anser inte att man har några möjligheter att delta i en strukturförändring i branschen och man 
har därför valt att anpassa sig efter fragmenteringen, genom att på sikt fasa ut sågningsverksamheten 
och satsa mer utveckling av handelsdelen. Målet med dessa beslut och strategier är att öka den 
långsiktiga lönsamheten i företaget och än så länge är det för tidigt att säga om dessa strategier är 
korrekta för att uppnå företagets mål. De nya ägarna för ML Smide har som mål att göra företaget 
marknadsledande, men hur detta i praktiken skall gå till är idag osäkert. För Flytpontoner och de två 
utvecklade företagen var det aldrig aktuellt att inte delta i förändringsprocessen.  
 
Andersson med flera (1982) menar att traditionella recept på strategiutveckling inte fungerar på 
fragmenterade branscher och att dessa strategier snarare förstorar än löser problemet. Man menar 
bland annat att större enheter och fusioner och samverkan inte leder till någon riktig lösning på den 
fragmenterade situationen, vilket dock delvis motbevis av KC Betong, som idag upplever situationen 
som bättre än tidigare, även om lönsamheten fortfarande är låg. Anderssons lösning på den 
fragmenterade situationen att bland annat desorganisera branschen genom att inleda samarbete med 
någon annan bransch, är inte någonting som något av de undersökta företagen i denna studie gett 
uttryck för varit aktuellt för deras del. Att förändra företagets affärsidé och på detta sätt slippa ifrån 
problemen i den aktuella branschen är en strategi som Bergshamra såg och snickeri till viss mån 
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bestämt sig för att använda. Inget företag har heller gett uttryck för någon vilja eller försök i respektive 
bransch att organisera kunderna för att lösa eventuella kritiska problem i distributionsledet. Att försöka 
utveckla en massdistributionsidé i samarbete med sina leverantörer är inte heller något som känns 
aktuellt i de undersökta företagen, trots den goda kontakt och samarbete de ostrukturerade företagen 
har med sina leverantörer i dagsläget. Att utveckla en ny sortimentsfunktion för branschen är också ett 
oprövat koncept precis som strategin att utnyttja strukturella ineffektiviteter för att skapa effektiva 
delfunktioner på marknaden.  
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6 Slutsatser 
 
I detta kapitel visar vi på de specifika slutsatser om de fem undersökta företagen som man kan 

dra utifrån analysen. Slutsatserna är strukturerade utifrån uppsatsens delsyften.  

 
Kartläggning av de problem som finns för aktörerna i de fragmenterade branscherna; 
 
- Företagsledarna i de ostrukturerade företagen fokuserar på mer grundläggande arbetsuppgifter som 
att producera och se till att företaget är väl organiserat, medan i de strukturerade företagen har 
ledningen mer utvecklande arbetsuppgifter.  
 
- Ostrukturerade företag har mer flexibel och kundanpassad produktion än vad de strukturerade 
företagen i undersökningen har, som har specialiserat och standardiserat sin tillverkning.  
 
- Det är tydligt i undersökningen att de ostrukturerade företagen inte har möjligheter att mäta 
resultaten av sitt kvalitetsarbete, eftersom det saknas tydliga mål och rutiner för uppföljning. 
 
- Företagens tekniska kunskaper är goda, medan marknadskompetensen och 
organisationskompetensen i de ostrukturerade företagen är svaga och bristfälliga, jämfört med de 
strukturerade. 
 
Identifiering av drivkrafter och hinder för affärsutveckling i en fragmenterad bransch; 
 
- De största orsakerna till fragmenteringen för de undersökta företagen är geografiska och 
produktrelaterade.   
 
- Samtliga företag inser vikten av att kompetensutveckla personalen. 
 
- Ju mer standardiserat produktutbudet blir, desto enklare blir det att ha en transaktionsinriktad relation 
till kunderna, där det viktigaste konkurrensmedlet är priset. 
 
- Synen på leverantörer visar att de strukturerade företagen har en mer professionell syn på sina inköp, 
jämfört med de ostrukturerade, som har ett mer relationsinriktat förhållningssätt.  
 
- Samarbete med konkurrenter är vanligare bland strukturerade företag, medan ostrukturerade företag 
påverkas mycket av vilka relationer företagsledningen har till konkurrerande företag.  
 
- Affärsutveckling kräver arbete och resurser i alla företag och branscher, och bara för att en situation 
kan betecknas som enkel – stabil, betyder inte det att situationen nödvändigtvis är enklare att lösa.  
 
- Det är viktigt att kontinuerligt utveckla sitt produktutbud, för gamla och nya kunder, för att vara 
konkurrenskraftig, eftersom en omorientering av hela verksamheten annars kan bli nödvändig.  
 
- Ju mer strukturerad en bransch blir, desto större blir kraven på kompletterande tjänster. Graden av e-
ifiering är att betrakta som mycket låg och upplevelsefieringen är obefintlig bland undersökta företag.  
 
- För att undvika Strategic Misfit med sin omvärld, måste strategiutveckling ske ständigt, vilket vissa 
av företagen inte helt insett.   
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- Trots att omstruktureringar i fragmenterade branscher lett till att situationen tillfälligt blivit bättre och 
konkurrensen minskat, så övergår detta så småningom till en situation som återigen präglas av hård 
konkurrens och pris- och lönsamhetspress, vilket ställer nya krav på företagen och dess ledningar. 
 
- Det är inte säkert att traditionell affärsutveckling och strategiutveckling kan förbättra situationen för 
företagen i de fragmenterade branscherna på lång sikt, vilket delvis bekräftas av Nyströms cement och 
KC Betong som fortfarande upplever att konkurrensen är hård och lönsamheten låg efter 
struktureringen.    
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7 Avslutande diskussion 
 
Undersökningens slutsatser är ej generellt applicerbara för företag och branscher i liknande 

situationer som de tre fragmenterade branscherna i undersökningen. Slutsatserna kan dock, om 

de justeras efter de specifika förutsättningarna, visa på paralleller med företag och branscher i 

liknande situationer, vilket vi redovisar i denna avslutande diskussion. I denna del belyser vi 

uppsatsens huvudsyfte. 

 
Förutsatt att vår undersökning är allmängiltig så tyder det på att brist på resurser, tid samt dålig 
lönsamhet är de starkaste bidragande problemen till fragmentering för svenska mikro- och små 
tillverkningsföretag. Vi har därmed fått det problemområde som vi skrev i inledningen bekräftat i 
undersökningen. I dagens debatt är de flesta politiker överens om att man i Sverige måste förbättra 
villkoren för småföretagen. Debatten har ändrat fokus från att försöka behålla jobben i Sverige via de 
stora företagen till att via de små företagen skapa nya arbetstillfällen. Småföretagen framstår allt mer 
som Sveriges jobbmotorer och företag med mellan 10 och 49 anställda har stått för mer än hälften av 
de nya arbetstillfällena på senare år enligt Svenskt Näringsliv. Stödet för att det är småföretagen som 
skapar jobben är ungefär lika stort bland alla politiska partiers sympatisörer (Svenskt Näringsliv, 
hämtat 30 maj 2006). Företagsledarna verksamma i fragmenterade branscher som ingår i vår 
undersökning anser sig dock inte ha tid att fokusera på företagens affärsutveckling. Deras tid går 
istället åt till byråkrati och eftersom lönsamheten i företagen är låg anser man sig inte heller ha råd att 
anställa någon för att ta hantera den nödvändiga byråkratin. I en undersökning genomförd av Svenskt 
Näringsliv bland 1086 stycken små och medelstora företag i Sverige visar det sig att de flesta av de 
tillfrågade vill nyanställa, men att de inte anser sig ha råd. 59 % av de tillfrågade företagen att de 
skulle bli mer benägna att anställa om arbetsgivaravgiften var hälften så låg. (Svenskt Näringsliv, 
hämtat den 30 maj 2006) 
 
I år går närmare 90 000 40-talister i pension och lämnar därmed arbetsmarknaden, en siffra som 
överträffas vart och ett av de kommande nio åren (Dagens Nyheter, hämtat den 29 maj 2006). Kanske 
är detta räddningen för många småföretag i fragmenterade branscher. De företagen som ingår i 
undersökningen står nämligen inför omfattande generationsskiften, vilket kan underlätta 
struktureringen av dessa branscher, om det är så att problematiken kring dessa företag är 
sammankopplade med åldersstrukturen i ledningen. De äldre männen i företagsledningarna i dessa 
företag tycks inte vara tillräckligt flexibla mot sin affärsomvärld, vilket lett till de aktuella 
strukturerna. Dessa företag och dess ledningar löper enligt oss författare stora risker eftersom man i 
dag är försvarslösa mot nya aktörer med effektivare affärsmodeller. I stället för att fokusera på hinder 
bör man fokusera på de möjligheter som till exempel ett generationsskifte innebär och som vår 
undersökning visar på går det att ta sig ur en fragmenterad branschsituation. Vi presenterar nedan 
förslag på strategier och affärsutvecklingsmöjligheter som med viss modifikation bör kunna appliceras 
generellt på mikro- och småföretag i fragmenterade branscher. Kanske kan vi, via att uppfylla vårt 
syfte och besvara vår undersökningsfråga bidra till att underlätta hanteringen tidsbristen, lönsamheten 
samt resursbristen hos mikro- och små företag i fragmenterade branscher.  

7.1 Interna processer 
Försiktig eller skeptisk inställning till kompetensutveckling av personalen i ostrukturerade företag kan 
bero på att man inte lyckats mäta eller blivit helt övertygad om de positiva resultaten av dessa 
satsningar. Enligt vår undersökning tyder det på att strukturerade företag har tydligare mål för 
verksamheten, som sedan går att följa upp och i praktiken även följs upp, vilket gör det lättare att 
utvärdera resultaten av olika satsningar och därmed går det att motivera ytterligare investeringar. 
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Ostrukturerade företag bör förbättra denna del av företagets organisation och därmed skapa större 
kontroll över företagets resurser.  
  
Enligt vår undersökning kan företagsledare i strukturerade företag fokusera på att utveckla företagets 
verksamhet inför framtiden och behöver inte arbeta med mer grundläggande delar, som 
företagsledarna i de ostrukturerade företagen tvingas göra. Att ostrukturerade företag är mer 
oorganiserade leder till att arbete utförs mindre effektivt när det saknas tydliga rutiner och 
ansvarsområden och detta leder till att tid och energi tas från företagsledningen för att affärsutveckla 
företaget.  
 
För hårt konkurrensutsatta företag i utvecklade branscher, verkar det enligt undersökningen vara 
motiverat samt nödvändigt att sänka produktionskostnaderna genom att standardisera sin 
produktionsprocess, jämfört med ostrukturerade företag som har hög flexibilitet och kundanpassning i 
produktionen. Ju mer standardiserat produktutbudet blir, desto enklare blir det att ha en 
transaktionsinriktad relation till kunderna, där det viktigaste konkurrensmedlet är priset. För 
ostrukturerade företag är det därför nödvändigt att, redan innan konkurrensen tvingar fram lägre priser, 
sänka kostnaderna i produktionsprocessen vilket skapar större lönsamhet och mindre utsatthet vid 
prissänkningar på marknaden.     
 
Kvalitetskraven från kunderna ökar ju mer strukturerad en bransch blir och hög kvalité blir en 
konkurrensfördel för företagen. Det är tydligt i undersökningen att de ostrukturerade företagen inte har 
möjligheter att mäta resultaten av sitt kvalitetsarbete, eftersom det saknas tydliga målsättningar och 
rutiner för att följa upp insatserna. Att inte kunna mäta resultaten av satsade resurser, kan skapa en 
skepsis bland ansvarig ledning att satsa mer resurser i framtiden, när det inte går rättfärdiga dyra 
investeringar med påtagliga besparingar eller ökad försäljning. Det är därför fördelaktigt för 
ostrukturerade företag att tidigt strukturera upp kvalitetsarbetet, vilket skapar en press på 
konkurrenterna och blir till en konkurrensfördel när kvalitetskraven väl höjs.  
 
Hög service och goda relationer med sina kunder är ett nödvändigt konkurrensmedel idag vilket vår 
undersökning av de strukturerade företagen visar på. Outvecklade företag bör utveckla dessa relationer 
i takt med att marknaden förändras och om det är så att kraven på mer transaktionsinriktade relationer 
ökar, med prispress som följd, skall man vara förberedd på detta redan innan och kunna tillgodose 
detta på ett bra sätt när situationen uppstår.  
 
Synen på leverantörer visar i undersökningen på att de strukturerade företagen har en mer 
professionell syn på sina inköp vilket gör att inköpsbeslut baseras på ekonomiska och 
lönsamhetsmässiga förutsättningar, inte vilka relationer man har till olika leverantörer. Att ha djupa 
relationer med leverantörer leder inte automatiskt till högre kostnader, utan man kan även utnyttja 
leverantörerna för att gynna sitt eget företag, i form av stöd och samarbeten. Som ostrukturerat företag 
bör man se över om man verkligen upphandlar sina inköp på mest effektiva sätt eller om man bör byta 
leverantörer, om summan av fördelarna blir större genom ett byte.  
 
Att samarbeta med sina konkurrenter kan vara fördelaktigt om branschens strukturer och relationerna 
mellan branschens aktörer tillåter detta. En viktig orsak till fragmentering som vår undersökning visar 
på är det geografiska läget. I stället för att se detta som ett hinder bör man istället se det som en 
möjlighet till samarbete med konkurrenter. För outvecklade företag kan dessa samarbeten göra att 
företagen gemensamt får en starkare förhandlingsposition i förhållande till leverantörer, att 
arbetstoppar kan klaras av på ett effektivt sätt, få möjligheter att outsourca arbetsmoment till aktörer 
som klarar dessa mer effektivt än vad man klarar av inom företaget och så vidare. De potentiella 
fördelarna är många och i relationerna med konkurrenter bör de outvecklade företagen ha en 
professionell och lönsamhetsinriktad inställning till samarbete. Områden för samarbete samt 
gemensam organisering kan vara utbildning, marknadsförning, teknikutveckling och inköp. 
Kostnadsfördelarna är lättmotiverade, men även effektivisering och tillgång till en större marknad 
samt kompetens bör betraktas som tänkbara konsekvenser.  
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7.2 Affärskompetens 
Vår undersökning visar att den starka fokusen på företagets produktion har lett till att kunskaperna om 
marknadsföring, kommunikation och nätverksbyggande i de ostrukturerade företagen är svaga och 
bristfälliga. Det visar sig återigen att företagen i ostrukturerade branscher, har otydliga mål och svaga 
funktioner, jämfört med företag i utvecklade branscher, där konkurrensen tvingat fram förbättringar 
och utveckling på dessa områden. Otydlig resultatutvärdering riskerar att leda till ovilja att investera 
mer i framtiden, vilket kan få konsekvenser för hela företagets framtid, varpå det är av yttersta vikt att 
kontinuerlig följa upp investeringar i den egna verksamheten.    
 

7.3 Affärsmiljö 
Enbart att företagets situation eller en bransch är att beteckna som relativt enkel och stabil, är ingen 
garanti för att företagets problem är enklare eller kräver mindre arbete för att lösa, jämfört med andra 
branscher. Det krävs att outvecklade företag ständigt känner av förändringar i affärsmiljön, eftersom 
dessa kan få stora konsekvenser för dessa företag som har mindre resurser att stå emot och övervinna 
stora förändringar. Om man inte känner av förändringar i förväg, kan det vara för sent när man väl 
upptäcker dem i sin vardag.  
 
För att kunna göra en korrekt analys av den fragmenterade branschen är det viktigt att ta reda på 
orsakerna till att situationen ser ut som den gör. Genom att på ett strukturerat sätt gå igenom de olika 
orsaker som finns till fragmenteringen, så kan man få en ny förståelse och även se nya lösningar på 
befintliga problem. Att få en tydlig bild av vilken affärsmiljö och vilka förutsättningar som råder, bör 
vara ett av de viktigaste stegen för ostrukturerade företag för att ta sig ur den aktuella situationen eller 
anpassa sig efter den.  
 

7.4 Affärsutveckling 
Att kontinuerligt känna av förändringar i efterfrågan och utveckla sitt produktutbud efter detta, är 
nödvändigt i alla branscher, dels för att sprida riskerna när det gäller svängningar i efterfrågan och dels 
för att kunna erbjuda kunderna ett bredare produktutbud, vilket blir en konkurrensfördel. För 
ostrukturerade företag med små resurser, kan det vara svårt att utveckla nya produkter, vilket är en 
kostsam process. För de företag som lyckas ta fram nya produkter som bättre tillfredsställer 
marknadens behov, kan investeringskostnaden tjänas in, samtidigt som de nya produkterna stjäl 
försäljning från konkurrenterna som i sin tur försvagas.  
 
Även när det gäller att vända sig mot nya kundgrupper, är det viktigt att tänka i nya banor och aktivt 
anpassa företaget efter förändringar på marknaden, oavsett vilken bransch företaget är verksamt inom. 
Genom att vända sig till nya kundgrupper med sina produkter, finns möjligheter för outvecklade 
företag att komma ifrån situationen på sin huvudmarknad och få avsättning för sina produkter på nya 
marknader, till bättre villkor.  
 
För företag som inte ser några möjligheter att förändra sin situation genom små förändringar i 
produktutbud eller genom att vända sig till nya kunder, finns alternativet att omdefiniera hela sin 
verksamhet. För outvecklade företag med små resurser kan detta vara ytterst kostsamt, men även 
nödvändigt, om den nuvarande situationen är för svår för att kunna verka i och man inte ser några 
andra alternativ än att vända hela företagets inriktning. Man bör alltid ha detta i alternativ under 
beaktande, för att ha maximalt med handlingsutrymme.  
 
Enligt vår undersökning visar det sig att ju mer strukturerad en bransch blir, desto större blir kraven på 
kompletterande tjänster vid sidan om de produkter företaget marknadsför. Det blir även ett sätt för 
företagen att skaffa sig fördelar i förhållande till sina konkurrenter, genom att erbjuda marknaden även 
dessa tjänster. För outvecklade företag är det viktigt att vara lyhörd och fråga kunder och potentiella 
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kunder, vilka tjänster de efterfrågar och sedan göra en analys, om det är möjligt att tillgodose dessa 
önskemål. Kan man sedan tillgodose detta innebär det en klar konkurrensfördel om kunderna.  
 
Att genom e-ifiering skapa ett nytt värdeskapande system, där kundernas resurser och kompetens 
utnyttjas och därmed stärka företagets konkurrenskraft är något som företag oavsett bransch, bör 
undersöka möjligheterna för. Enligt vår undersökning kan möjligheterna att skapa nya 
samarbetsformer, underlätta kringtjänster eller andra delar av verksamheten med teknikens hjälp men 
är något som kan hindras av okunskap eller ointresse bland företagsledande personer. För outvecklade 
företag, som saknar aktuell kunskap om vad tekniken kan åstadkomma för deras företag och 
verksamhet, bör undersöka dessa möjligheter, med tanke på de potentiella fördelar.  
 
Hur stor efterfrågan det finns från kunderna på upplevelsefiering, är starkt beroende av vilka sorters 
produkter man marknadsför och hur lätt det är att koppla estetik, etik och mentala processer till 
köpprocessen. I ostrukturerade företag som har ett nära samarbete med sina kunder och flexibel 
tillverkningsprocess, bör det finnas möjligheter att anpassa värdeskapandet till att även innefatta dessa 
faktorer, vilket skapar fördelar för företaget i förhållande till konkurrerande aktörer på marknaden.  
 

7.5 Strategiutveckling 
Strategiutveckling är någonting som måste ske ständigt och utvecklas med förändringar i företagets 
affärsmiljö. Det är ledningens uppgift att se till att företaget inte hamnar i en Strategic Misfit med sin 
omvärld. Ostrukturerade företag är generellt sett sämre på att lägga upp långsiktiga strategier, vilket 
skapar en kortsiktighet i företagets operativa verksamhet. Långsiktiga mål och strategier för att nå 
dessa mål, skapar ett ramverk och en riktlinje för samtliga anställda och processer som utförs i 
företaget. 
 
Förändringarna i affärsmiljön är ständigt pågående, i snabbare eller långsammare takt och det går 
aldrig att helt fastställa strategier, utan dessa måste förändras i takt med omvärlden.    
 
Man skall vara försiktig att ha en övertro till vad en strukturering av branschen leder till. Vår 
undersökning visar på att även om man lyckas, så uppstår det nya problem, konkurrensen bland 
aktörerna som finns kvar hårdnar och det är inte garanterat att lönsamheten stiger, trots en lyckas 
omstrukturering. Som litet företag kan det enligt undersökningen vara motiverat att utveckla en 
strategi även för tiden efter omstruktureringen, för att inte överraskas av de nya problemsituationer 
som uppstår. Lösningen på detta är som för alla företag: ständig anpassning och utveckling.  
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8 Kritik 
 

I detta avsnitt ger vi, författarna, uttryck för vad vi kunnat göra annorlunda under 

uppsatsarbetet och vilka brister och styrkor uppsatsen har utifrån vetenskapsmetodologiska 

aspekter.  

  
 
 
Som alltid när analys och slutsatser bygger på tolkningar av individers tolkningar av sin egen situation, 
finns det en risk att resultaten inte blir helt överstämmande med den faktiska verkligheten. Detta kan 
bero på mätfel i själva datainsamlingen, att uppsatsskrivarnas förförståelse och tolkningar av det 
insamlade materialet inte är rätt anpassad för den aktuella situationen och så vidare. Denna risk är än 
större vårt arbete där intervjuerna byggde på halvstrukturerade frågor och där det fanns stort utrymme 
för följdfrågor från intervjuledarnas sida. Dessa följdfrågor som först skulle tolkas av respondenten, 
därefter besvaras och svaret sedan tolkas av intervjuledarna ökar naturligtvis risken för att materialet 
smutsas ned av tolkningsfel. Vi har försökt undvika dessa felkällor genom att vara så objektiva som 
möjligt i materialinsamlingen till empirin samt grundat vår analys på det teoretiska ramverk som vi 
byggt upp utifrån lämpliga teorier. Diskussion inom uppsatsgruppen har också förts för att komma 
fram till en så korrekt tolkning och värdering av det insamlade materialet som möjligt. Vi är dock 
medvetna om att slutsatserna aldrig kan bli helt objektiva, eftersom de bygger på vår individuella 
förförståelse.   
 
Ju större insamlat material man har att ta ställning till, desto högre blir reliabiliteten i de slutsatser man 
kan dra. Antalet intervjuade företagsledare i denna uppsats var fem stycken, vilket var i enlighet med 
vår målsättning, men det kan möjligtvis ha varit för få för att helt kunna säkerställa reliabiliteten 
utifrån ett större perspektiv. Eftersom vi inte hade för avsikt eller anser vi har kommit fram till 
slutsatser som direkt är generellt applicerbara för andra branscher och situationer, så anser vi att 
uppsatsens slutsatser och analys är tillräckligt tillförlitliga utifrån de undersökta företagens situation. 
Vi säger dock samtidigt att uppsatsen slutsatser och analys, om de anpassas efter andra branschers 
specifika förhållanden, kan användas för att ge en bild av situationen samt ge förslag på 
affärsutveckling och strategiutveckling, vilket är det kunskapsbidrag vår uppsats bidrar med till 
forskningen om detta ämne.  
 
När det gäller urval av undersökta företag i empirin, känner vi fortfarande att vi gjorde rätt som valde 
företag från olika branscher och undersökte och jämförde dessa med varandra. Det har framförts kritik 
mot vårt urval, där man hellre sett att vi undersökt endast vårt ursprungliga fallföretags bransch och att 
empirin byggt på endast den branschens företag. Vi tror inte att detta upplägg hade varit lämpligt för 
vår uppsats, eftersom vi tror att en kunskapsmättnad snabbt hade infunnit sig när branschen är så liten 
och många av företagen befinner sig i en likartad situation. Vi tror därför inte att detta hade lett till att 
några generaliserbara slutsatser hade kunnat dras, vilket inte hade skapat någon ny kunskap, vilket 
kraftigt hade sänkt uppsatsens vetenskapliga värde.    
 
Majoriteten av de företagsledare vi kommit i kontakt med under uppsatsarbetet är svenskfödda män i 
närmare eller över 60 års åldern, vilket gör den undersökta gruppen mycket homogen, när det gäller 
ålder, kön och etnisk bakgrund. Detta bör i sin tur påverka hur företag och dess processer utvecklas 
och förändras jämfört med mer jämställda företag. Dock har vi valt att inte värdera denna homogena 
grupp på något annat sätt än att de snart är redo att gå i pension. Detta kan eventuellt tolkas som en 
brist i uppsatsen. Dock fann vi att denna utelämnade tolkning av uppgiftslämnarna som grupp dels föll 
utanför ramen för vårt syfte och dels utanför vår tidsram. 
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10 Bilagor 
 
 
  
 
 

10.1 Bilaga 1 
Företag i fragmenterade branscher idag 
 
 
Affärsmiljö 
Beskriv ert företag och dess verksamhet. 
 
Beskriv era produkter. 
 
Beskriv era kunder. 
 
Hur ser lönsamheten i branschen ut? 
 
Vilka problem upplever ni i er verksamhet? 
 
Hur ser branschen ut? Är den fragmenterad som ni ser det? 
 
Hur ser konkurrenssituationen ut? 
 
Varför tror ni att branschen är fragmenterad? 
 
Vilken påverkan har traditioner på branschen? 
 
Vilka eventuella problem ställer fragmenteringen till med för ert företag? 
 
Har någon i eller utanför er bransch försökt sig på någonting radikalt nytt på något sätt för att utveckla 
det företaget eller branschen? Om ja, vad och hur blev slutresultatet? 
 
Hur skulle du karaktärisera branschen?  
 
Saknas det stordriftsfördelar i er bransch? 
 
Affärsutveckling av företaget 
Vilka möjligheter finns att utveckla företaget idag? Vad krävs för att detta skall ske? 
 
Vilka problem och begränsningar upplever ni att det finns i affärsutvecklingsarbetet? 
 
Arbetar ni på något sätt annorlunda jämfört med konkurrenterna i branschen för att försöka utveckla 
företaget? 
 
Har ni försökt utveckla företaget genom att: 
 

- Bredda eller förändra produktutbudet för att bättre motsvara kundernas efterfrågan? 
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- Börja vända er till nya kundkategorier, med ordinarie sortiment, som ni tidigare inte vänt sig 
till? 

 
- Tagit in nya produkter i ert sortiment som ni vänt er till nya kundgrupper med? 

 
Hur påverkas ni av: 
 

- (Tjänstefiering?) Har det blivit mer fokus på faktorer kring själva produkten, t ex tjänster av 
olika slag? 

 
- (E-fiering?) Har ni använt er av datorteknik och Internet för att flytta delar av företagets 

verksamhet från den fysiska till den digitala världen? T ex att ha en butik på Internet där man 
säljer sina varor? 

 
- Upplevelsefiering? 

 
Strategiutveckling 
Arbetar ni med att lägga upp långsiktiga strategier för företagets framtid? 
 
Vilka sorters mål har ni med strategierna? 
 
Hur väl överstämmer fastlagda strategier, med hur arbetet i praktiken fungerar? 
 
Vilka möjligheter finns till att utveckla hela branschen och övervinna fragmenteringen? Vad krävs för 
att denna utveckling skall komma igång? 
 
Lönar det sig att försöka övervinna fragmenteringen? 
 
Hur har ni anpassa er efter fragmenteringen? 
 
Affärskompetens 
Hur skulle du beskriva er: 
 
Tekniska kompetens, att tillverka rätt produkter som kunderna efterfrågar? 
 
Marknadskompetensen, att läsa av företagets omvärld samt upptäcka förändringar i den? 
 
Organisationskompetens, att bygga upp ett kontaktnät med er omvärld samt underhålla relationerna till 
era partners? 
 
Interna processer 
Arbetar ni för att kompetensutveckla personalen? I så fall hur och med vilken målsättning? 
 
I företagets ledning, vilken egenskap är tydligast att den finns?    
 
Arbetar ni för att höja kvalitén i företagets alla delar? I så fall hur och vad är målsättningen med detta? 
 
Hur ser ni på era relationer till kunder? Finns det samarbeten? Involveras kunderna i företagets 
verksamhet? 
 
Hur ser ni på era relationer till era leverantörer? Finns det samarbeten? Involveras leverantörerna i 
företagets verksamhet? 
 
Hur ser ni på era relationer med konkurrenter? Finns det samarbeten? Involveras konkurrenterna i 
företagets verksamhet? 
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10.2 Bilaga 2 
Företag i tidigare fragmenterade branscher 
 
 
Affärsmiljö: 
Beskriv ert företag och dess verksamhet. 
 
Beskriv era produkter. 
 
Beskriv era kunder. 
 
Hur ser lönsamheten i branschen ut? 
 
Vilka problem upplever ni i er verksamhet idag? 
 
Hur ser branschen ut i dag, jämfört med när den var fragmenterad? 
 
Hur ser konkurrenssituationen ut idag? 
 
Hur tog sig branschen ur fragmenteringen? 
 
Hur lätt var det för branschen att bryta de eventuella traditioner som fanns tidigare? 
 
 
Affärsutveckling 
Hur agerade ni när branschen började förändras? 
 
Vilka problem upplevde ni med detta förändringsarbete? 
 
Krävdes det ekonomiska resurser för att klara av förändringarna? I så fall, hur skaffade man sig dessa 
ekonomiska resurser? 
 
Tittade ni på andra branscher och försökte lära er av hur de klarat av förändringarna? 
 
Använde ni er av någon av dessa metoder under förändringarna: 
 

- Bredda eller förändra produktutbudet för att bättre motsvara kundernas efterfrågan? 
 

- Börja vända er till nya kundkategorier, med ordinarie sortiment, som ni tidigare inte vänt sig 
till? 

 
- Tog in nya produkter i ert sortiment som ni vände er till nya kundgrupper med? 

 
Hur påverkas ni av dessa faktorer idag, jämfört med tidigare: 
 

- (Tjänstefiering?) Har det blivit mer fokus på faktorer kring själva produkten, t ex tjänster av 
olika slag? 

 
- (E-fiering?) Använder ni er idag av mer datorteknik och Internet för att flytta delar av 

företagets verksamhet från den fysiska till den digitala världen? T ex att ha en butik på 
Internet där man säljer sina varor, som komplement till en fysisk butik? 

 
- Upplevelsefiering? 
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Strategiutveckling 
Lägger ni upp långsiktiga strategier för företagets framtid? Om ja, hur har dessa förändrats jämfört 
med tidigare? 
 
Hur har målen med strategierna förändrats jämfört med tidigare? 
 
Hur väl överensstämmer fastlagda strategier, med hur arbetet i praktiken sedan utförs? 
 
Vad var orsaken till att förändringarna började?  
 
Hur skulle ni karaktärisera branschen idag, jämfört med när den var fragmenterad? 
 
Har det lönat sig för branschen generellt att ta sig ur fragmenteringen? 
 
Affärskompetens: 
Hur skulle du beskriva er ur följande perspektiv, jämfört med tidigare: 
 
Teknisk kompetens, att tillverka rätt produkter som kunderna efterfrågar? 
 
Marknadskompetens, att kunna läsa av företagets omvärld samt upptäcka förändringar i den? 
 
Organisationskompetens, att bygga upp ett kontaktnät med er omvärld samt underhålla relationerna till 
era partners? 
 
Interna processer: 
Vilka kompetenser inom företaget krävdes för att ta sig igenom förändringsprocessen? 
 
Kompetensutvecklades personalen för att klara av förändringarna? I så fall hur? 
 
Vilken ledarstil krävdes för att ta sig igenom förändringsarbetet?  
 
Hur ser ni på arbetet med att höja kvalitén i ert företag, jämfört med tidigare? 
 
Hur ser ni på era relationer till kunderna, jämfört med tidigare? Är det mer samarbeten eller involveras 
denna grupp mer i företagets verksamhet än tidigare? 
 
Hur ser ni på era relationer till era leverantörer, jämfört med tidigare? Är det mer samarbeten eller 
involveras denna grupp mer i företagets verksamhet än tidigare? 
 
Hur ser ni på era relationer till era konkurrenter, jämfört med tidigare? Är det mer samarbeten eller 
involveras denna grupp mer i företagets verksamhet än tidigare? 
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11 Abstract 
In this paper that is about business development in micro- and small companies in fragmented 
industries, our question is: ”How can a single company in a fragmented market in Swedish industry, 
develop its business, strengthen their position and improve profitability? The main purpose of the 
paper is to “create an understanding and generate suggestions for what micro- and small companies in 
fragmented industry can do, to develop the business and the company.” There are three part purposes: 
to identify the problems for the companies in fragmented industries, identify the driving force and the 
obstacles to develop the companies and to suggest strategies to develop the business for micro- and 
small companies in a fragmented industry. To be able to answer the question and for fill the purposes, 
we have interviewed company leaders in three companies in fragmented industries and two companies 
in previously fragmented industries to find out how the situation is today, how a structuring process is 
conducted, what companies can do to adjust after the changes and so on.  
 
The conclusions of this paper are not generally appliable on companies and industries in similar 
situations as the three fragmented industries in the survey. The conclusions how ever, can after being 
adjusted to the specific conditions, show parallels which we show in the closing discussion. We have 
in the paper found out, for example that:  
 

- Companies in fragmented industries are more disorganized and unstructured, which creates a 
lower efficiency in the internal processes, compared with the companies that have survived a 
structuring process. This is because the hard competition that followed the structuring of the 
industry, forces this development.  

 
- Structured companies are more professional in their relations to suppliers and competitors and 

are driven not so much by personal relations, instead they make decisions based on 
profitability aspects.  

 
- The unstructured companies don’t have as much routines and structure to measure and follow 

up efforts and investments in the own company. This creates an unclear picture of how 
effective these efforts have been and creates problems for future investments.  

 
- Structured companies have more clear goals and strategies to obtain these goals, which the 

unstructured companies to a larger extent lack. The unstructured companies run a risk of being 
affected by outside factors, without having a plan for how to control their own future.  

 
- All the companies in the survey have focused on the production process in the companies, 

which led to lack of knowledge of marketing and organization. When competition is 
strengthen and the products are more standardized, it is necessary to market the company to 
uphold you position on the market, which is complicated by lack of knowledge in these areas.  

 
To succeed in developing the business and strengthen the profitability, companies in fragmented 
business have to improve the internal processes and communication with the surrounding actors in the 
business environment. The companies and the business must be professionalised to be competitive 
when the structuring process is started in the industry and new obstacles and possibilites are created. 
This paper shows how companies in these situations, instead of being victims of the changes, can use 
them to their advantage and develop the own company and improve its profitability.  
 
 
Key words: Business development, fragmented, industry, strategy development, micro- and small 
companies.  
 


