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purposes is also to based on the trends on the market today study and predict the nature of
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1  Inledning

I detta kapitel, rapportens första, ämnar vi ge läsaren en

bakgrund till ämnesvalet för att denna skall  kunna förstå

och följa med i den fortsatta rapporten. Detta kommer att

ske genom att ämnesvalet problematiseras, syfte klargörs

och relevanta avgränsningar preciseras. Vi kommer

även att ge läsaren en inblick i den relevanta

marknaden genom en presentation av fallområdet samt klargöra

rapportens fortsatta disposition, vilken återspeglas i figuren till höger.

1.1  Bakgrund

”The competitiveness of the market is the extent to which individual firms

have the power to influence the market prices or the terms on which their

product is sold.” (Lipsey & Courant, 1996, sid 197)

Många är de som spekulerat kring konkurrensens varande eller icke

varande. Åsikterna varierar om vad denna ”tävlan”, som Svenska

akademins ordlista (2000) uttrycker det, kan tänkas ha för betydelse för

aktörer på olika marknader. Beroende på val av utgångspunkt har

diskussionerna visat att konkurrens både kan klassas som ett positivt och ett

negativt fenomen. Sett ur ett företags perspektiv, tillika utgångspunkten i

denna uppsats, är konkurrens en faktor som styr möjligheterna att påverka

de rådande förhållandena på marknaden, något som framgår av det

inledande citatet. Ett företags inflytande på en marknad minskar oftast i

takt med att konkurrensen ökar. Detta får bland annat en effekt att företag

som i första hand ser till sin egen verksamhet anser konkurrens vara något

Figur 1  Disposition
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negativt. De strävar snarare efter en marknad som efterliknar ett monopol

där ett företag kan vinstmaximera. (Lipsey & Courant, 1996) En alternativ

aspekt av konkurrens är uppfattningen om att det är missvisande att enbart

se konkurrens som ett hot mot den egna framgången. Konkurrens kan även

vara en drivande kraft bakom utveckling då det ställer hårdare krav på

företaget att hitta nya lösningar för att ligga steget före sina konkurrenter.

En utveckling som i sin tur kan leda till en högre produktivitet hos

företagen då förbättrade system kan vara effektivare än sina föregångare.

(O'Shaughnessy, 1996)

”Competitive advantage is an advantage over competitors gained by

offering consumers greater value, either through lower prices or by

providing more benefits that justify their higher prices.”(Kotler et.al, 1999,

sid 999)

Oavsett perspektiv och åsikter hos en betraktare går konkurrens inte att

undvika, den är närvarande vid de flesta marknader. Under förutsättningen

att det råder en fri konkurrens på en marknad gör lagar och regleringar ofta

gällande att grundförutsättningen för företag som verkar på marknaden

skall vara lika. I den konkurrens som uppstår krävs det att ett företag har

någon form av fördelar som gör att en kund väljer deras produkter och

tjänster framför de konkurrerande företagens. Fördelarna benämns ofta

konkurrensfördelar och kan härledas ur en eller flera av tre möjliga källor i

form av överlägsna resurser, överlägsna färdigheter eller en överlägsen

marknadsposition. (de Wit & Meyer, 2000)

Synen på hur konkurrensfördelar skapas och utvecklas kan variera

beroende på vilket strategiskt perspektiv som tjänar som utgångspunkt. Ett

perspektiv är att betrakta konkurrensfördelar som något ett företag själv
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kan påverka och styra över. Detta resursbaserade perspektiv visar till att

konkurrensfördelar uppkommer genom att ett företag använder sina inre

resurser för att utforma konkurrensfördelar. Ett alternativt perspektiv till

detta är det marknadsorienterade. Utifrån detta synsätt betraktas

konkurrensfördelar som att utformas baserat på den möjlighet ett företag

har att positionera sig i en bransch med en bestämd struktur. (Teece et.al,

1997)

De två perspektiven av konkurrensfördelar skiljer sig åt i flera avseenden

men oavsett vilket synsätt som utgör utgångspunkten är en rad faktorer

avgörande för skapandet och utformandet av konkurrensfördelar. (Teece

et.al, 1979) En viktig faktor är exempelvis om den aktuella marknaden

involverar aktörer vilka är en del av den offentliga sektorn något som

tydligt sätter en viss prägel på konkurrensfördelarna. Bland annat som en

följd av att marknaden då påverkas av lagen om offentlig upphandling,

LOU (Hedlund & Olsson, 1994).

”Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter

som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare,

anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn.”

(LOU, 1992:1528, §4)

LOU införlivades i den svenska rätten 1992 och trädde i kraft samtidigt

som EES-avtalet den första januari 1994. Lagen baseras på en rad EU-

direktiv och består av sju kapitel varav det sjätte är specifikt för Sverige.

(Hedlund & Olsson, 1994) Värdet av den offentliga upphandlingen i

Sverige beräknas årligen uppgå till 25% av landets BNP, år 2000

motsvarade det cirka 400 miljarder kronor (Hellgren, 2001). Under de åtta

år som gått sedan lagen instiftades har kunskapen gällande hur
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organisationer och företag skall anpassa sin verksamhet efter dess krav ökat

kontinuerligt. Fortfarande utvecklas denna kunskap och kommer så

fortsätta att göra framöver. (TT, 2001)

Syftet med LOU var att EU, dåvarande EG, ämnade åstadkomma en öppen

och konkurrensutsatt upphandlingsmarknad med förhoppningen att detta

skulle leda till effektivare upphandlingar. Detta då aktörer i den offentliga

sektorn nu var tvungna att upphandla varor och tjänster i en större

utsträckning än tidigare (Hedlund & Olsson, 1994). Lagen syftar vidare till

att ge privata företag en större chans att slå sig in på marknader vilka

tidigare dominerats av offentliga bolag med en förhoppning att detta i

förlängningen skall leda till att dessa bolag utsätts för en större press att bli

effektivare. (Karlsson, 2001) Som framgår av detta och även av lagtexten

ovan bör konkurrensen, om allt fungerar som det ska, främjas av att

marknaden regleras av LOU.

Ett konkret exempel på hur en marknad där LOU skiljer sig från en

marknad som är privat upphandlad är anbudsförfarandet. Vid offentlig

upphandling krävs att de urvalskriterier som anges i anbudsförfrågan är

specificerade i en större utsträckning än på en privat upphandlad marknad.

Vidare ställs det högre krav på att dessa urvalskriterier går att motivera

samt att de inte finns någon form av personliga åsikter inblandade i

urvalsprocessen. (Öhman, 2002) Med de skillnader som uppkommer på

marknaden på grund av den offentliga upphandlingen kommer även

skillnader i hur konkurrensfördelar skapas. De konkurrensfördelar som är

möjliga på en marknad med offentlig upphandling bör präglas av en mer

saklig karaktär och affärsmässig relation i en större utsträckning än

motsvarande privata (Hellgren, 2001).
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1.2  Problemdiskussion

Konkurrens kan som ovan beskrivits vara såväl begränsande som berikande

beroende på vilken aspekt och vilket perspektiv betraktaren antar. Företag

som verkar på en marknad vilken kännetecknas av konkurrens strävar ofta

mot att särskilja sig gentemot sina konkurrenter och anpassa sina svagheter

och styrkor till marknadens möjligheter och hot i hopp om att nå en unik

eller åtminstone svårkopierad fördel, den fördel som vi ovan benämnt som

konkurrensfördel (de Wit & Meyer, 2000).

Vad denna fördel består av är högst specifikt för såväl de

marknadsförhållanden som för den konkurrenssituation som råder. Klart är

dock att företag utan konkurrensfördelar alltid kommer att befinna sig i en

situation där deras erbjudande av varor eller tjänster sällan eller aldrig blir

föremål för det slutgiltiga valet. På en marknad som karaktäriseras av

offentlig upphandling torde denna tendens vara klart framträdande. Enligt

§22 LOU (1992:1528) skall utvärdering göras efter kriterierna: det anbud

som är ”ekonomiskt mest fördelaktigt eller det anbud som har lägst

anbudspris”. Således måste en aktör antingen inneha en konkurrensfördel

beträffande exempelvis produktens specifika egenskaper, teknisk funktion,

leveranssäkerhet eller det absolut lägsta priset. Det krävs en kunskap hos

företagen vad dessa konkurrensfördelar är samt hur de värderas, mäts och

uppnås. Tolkningen av kriteriet ”ekonomiskt mest fördelaktigt” görs av

gemene man ofta endast utifrån det slutgiltiga priset. Detta är delvis

felaktigt då det i den faktiska innebörden av begreppet finns spelrum för

många andra variabler än pris. (Hellgren, 2001)
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Skiljer sig då en offentligt upphandlad marknad från en privat? Med

kriterier som ”ekonomiskt mest fördelaktigt” bör inte konkurrensfördelar

på en offentligt upphandlad marknad skilja sig åt från en privat dito. Detta

är kanske sant, men skillnaden uppstår möjligen på grund av att den ena

parten är en offentlig verksamhet, exempelvis en kommun eller ett

landsting. Vi tror att när offentliga myndigheter som landsting och

kommuner är inblandade skulle det kunna föreligga många speciella

omständigheter. Bland annat är dessa organisationer ofta professionella och

därigenom mycket komplexa och ofta löst sammanhållna vilket begränsar

dess handlingskraft och möjlighet att utöva ett generellt handlingsmönster i

likartade situationer (Jacobsen & Thorsvik 1998).

Ytterligare en begränsning är möjligheten till enhetlig efterlevnad av LOU.

Då såväl landsting som kommuner omfattas av LOU gör organisationernas

olika utseende och varierande administrativa kapacitet att möjligheten till

en fullständig efterlevnad av lagen är svår att garantera. En ytterligare

försvårande omständighet är också att fördelningen av det ekonomiska

ansvaret för frågor av ekonomisk karaktär inte alltid sammanfaller med det

beslutande ansvaret. Detta gör att konkurrensfördelar inom ett landsting

eller inom en kommun nödvändigtvis inte sammanfaller med en annan.

(Öhman, 2002) Begränsningar av ovan karaktär gör att störningar skulle

kunna uppstå och därmed skulle konkurrensfördelar på denna marknad

eventuellt skilja sig från en vanlig marknad. Av den anledningen är det

intressant att utifrån en modell, som inte nödvändigtvis är ämnad för en

offentlig marknad, försöka finna de konkurrensfördelar och uppbyggnaden

av dem som karaktäriserar en offentligt upphandlad marknad.
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Ytterligare ett problem utöver det ovan nämnda är att likt många andra

marknader verkar även landsting och kommuner inom en dynamisk och

ofta snabbt föränderlig omvärld. Att de ekonomiska ramarna svänger med

konjunktur och därmed inverkar på landstingens och kommunernas

möjlighet till de beslut som är mest fördelaktiga totalekonomiskt sett. Detta

är även något som försvåras ytterligare av att den politiska makten kan

skifta (Södersten, 1999). Detta i kombination med allt mer stegrande

kostnader gör de ekonomiska frågorna betydligt mer avgörande för

landsting och kommuners framtida möjlighet att inte överskrida den

uppsatta budgeten (Öhman, 2002).

Ovanstående är exempel på att trender kan ge upphov till förändringar.

Dessa trender är varken enkla att förutse till utseende eller utfall och

förändrar troligen kontinuerligt spelreglerna och därmed

konkurrensfördelarna för aktörer involverade på marknaden. Hur de ovan

nämnda samt andra trender mer detaljerat kan se ut och vilka effekter som

följer av dem är något som engagerar bland annat företagen som ställs inför

nya utmaningar till följd av dessa. Frågor som vilka följder trenderna får

och vem som ger upphov till dessa trender tillsammans med frågor om

trendernas påverkan på framtidens konkurrensfördelar och vem som

kommer utforma dessa är något som engagerar och kräver svar.

1.2.1  Egen ansats och spekulation

För att kunna utläsa trenderna och dess effekter på samtliga inblandade

aktörer samt för att försöka klargöra vem som är den drivande kraften

bakom dessa, marknaden eller företagen, kommer vår ansats till

problematiseringen inledas med att klargöra de konkurrensfördelar som

idag råder på den relevanta marknaden. Detta skulle kunna, som ovan
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nämnts, betraktas ur två teoretiska perspektiv, det resursbaserade och det

marknadsorienterade perspektivet. Alternativt skulle båda perspektiven

kunna spela in i någon form av gemensam interaktion för synen på

utvecklandet av konkurrensfördelar.

Vi kommer vidare i denna rapport att anta att de förutsättningar som idag

föreligger på en marknad som karaktäriseras av offentlig upphandling

förändras och kommer så fortsättningsvis att göra. Vi menar att en marknad

som omgärdas av en befintlig och gedigen lagstiftning, vilken dessutom till

viss del är internationellt anpassad och gångbar, tillsammans med ökad

belastning på den offentliga budgeten i form av stegrande kostnader samt

en allt mer ifrågasatt organisatorisk uppbyggnad ställer nya krav på

involverade aktörer (Öhman, 2002). Detta i sin tur driver förändringen av

konkurrensfördelar och därmed även aktörernas olika inverkan i

utformandet av dessa. Mer exakt vad det är som driver förändringarna är

det vi avser utläsa ur trenderna på dagens marknad. Vad som närmare avses

med trender är tydliga tendenser i form av uppfattningar och beteenden hos

marknadens aktörer idag, som av oss anses kunna leda till någon form av

avgörande utveckling och förändring i framtiden.
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1.3  Problemformulering

Ur ovan nämnda diskussion har följande problemformuleringar växt fram

och kommer från och med nu vara vägledande och styrande för resterande

del av rapportens utformning och innehåll:

•  Hur skapas idag konkurrensfördelar på en marknad som

karaktäriseras av offentlig upphandling?

•  Vad visar dagens trender om karaktären av framtidens

konkurrensfördelar?

1.4  Syfte

Syftet med denna uppsats är att utifrån en fallstudie av marknaden för

enteral nutrition, vilken karaktäriseras av offentlig upphandling, studera de

konkurrensfördelar som idag föreligger och vem som styr utformandet av

dessa. Syftet är även att utifrån rådande trender studera karaktären av

morgondagens konkurrensfördelar och de förändringar som vi tror pågår på

den relevanta marknaden.

Detta kommer teoretiskt att ske i form av att testa en anpassad modell för

konkurrensfördelars utformning och ursprung genom att applicera den på

en marknad som karaktäriseras av offentlig upphandling.



Konkurrensfördelar på en marknad som karaktäriseras av offentlig upphandling

10

1.5  Utgångspunkt och förutsättningar

Denna rapport kommer riktar sig till såväl Linköpings universitet som till

aktörer involverade på den relevanta marknaden. Detta innebär att såväl

landsting, kommuner och företag skall ha behållning av de framtagna

resultaten och diskussionerna. Det innebär också att rapportens utformning,

språk och upplägg kommer att förutsätta vissa grundläggande kunskaper

inom områden som enteral nutrition, konkurrensfördelar, offentlig

upphandling och övrig ekonomisk terminologi. Av denna anledning

kommer även beskrivningar och förklaringar av ovanstående faktorer att

hållas på en nivå anpassad efter dessa förkunskaper.

Ovan klargjorde vi att LOU påverkar aktörerna på marknaden. I vilken

utsträckning är dock inte helt enkelt att fastslå. Visserligen är lagen

tvingande till sin karaktär men den utgör i första hand endast ramverket för

hur en offentlig verksamhet skall upphandla. Inom ramverket är

spelreglerna fria, ett faktum vilket kan illustreras med följande metafor. För

att förenkla resonemanget skulle betraktaren kunna se marknaden som en

kub. Kubens kanter, det vill säga de begränsningar som finns för kubens

utseende motsvaras av LOU. Detta då LOU styr upphandlingen av avtal

som sedan ligger till grund för att företagen skall kunna sälja sina

produkter. När denna del av kuben nu är definierad går vi vidare in i kuben.

När företagen nu kommit förbi upphandlingsfasen och avtal slutits handlar

konkurrensfördelarna inte längre enbart om avtalet i sig utan om att få

kunden att använda produkterna då avtal kan slutas med flera tillverkare.

Väl inne i kuben är förutsättningarna nu annorlunda och liknar mer en

marknad som inte upphandlas offentligt. Enkelt utryckt, för att få kunderna
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att använda produkterna krävs det andra tilltag än enbart en anpassning till

LOU.

Det finns således två faser på vilka företagens konkurrensfördelar kan

utövas. Dels för att tillskansa sig ett avtal och dels för att kunna sälja

produkterna när företaget är en av aktörerna som slutit avtal. De olika

faserna skulle kunna kräva olika insatser och olika konkurrensfördelar eller

kanske en kombination av dem tillsammans. Båda faserna kommer att

analyseras varför en närmare förklaring av tillämpningen av LOU

tillsammans med övriga aktörer på marknaden kommer att presenteras

under det empiriska kapitlet.

1.6  Avgränsningar

Följande avgränsningar kommer att gälla för ovanstående

problemställningar och syfte:

•  Marknader som karaktäriseras av offentlig upphandling kommer att

studeras genom en fallstudie av marknaden för enteral nutrition vilken

omfattas av offentlig upphandling och räknas som livsmedel. Denna

marknad präglas av vissa specifika karaktäristika som inte kan anses

föreligga på samtliga offentligt upphandlade marknader. Något som

leder till att resultatet av rapporten bör tillämpas på andra offentligt

upphandlade marknader med de specifika dragen i åtanke.

•  De olika produkternas karaktäristika kommer företrädesvis inte att

diskuteras eller beskrivas. Detta då vi inte innehar den kunskap som

krävs för att bedöma produkternas sammansättning och innehåll,
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varför produkternas karaktäristika huvudsakligen inte heller kommer

att ligga till grund för vår analys av de konkurrensfördelar som finns

på marknaden.

•  Vi kommer vidare att definiera vår marknad som likställd med enbart

den svenska marknaden för enteral nutrition, detta trots att många av

företagen verkar på en global marknad. Denna avgränsning görs främst

då fullföljandet av vår problemdiskussion och syfte inte kräver en

internationell studie.

•  Ramverket för LOU kommer inte närmare att analyseras utan istället

antas som givet. Av denna anledning kommer LOU enbart utgöra en

av flera delar som styr konkurrensfördelarna på en offentlig

upphandlad marknad något som leder till att LOU inte kommer att

uppta en större del än andra relevanta variabler.

•  Apoteket AB kommer att vara en av flera källor som används för

informationssökning men kommer utöver detta inte att behandlas som

en del av den relevanta marknaden. Detta främst då de inte omfattas av

offentlig upphandling utan verkar som en fri aktör utan skyldigheter att

följa de specifika upphandlingsregler som landsting och kommuner

omfattas av beträffade specifika produktområden som enteral nutrition.

1.7  Presentation av den relevanta marknaden

Som ovan nämnts kommer denna fallstudie att ske av marknaden för

enteral nutrition. Enteral nutrition är ett delområde inom det större
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nutritionsområdet (näring) vilket traditionellt delas in i parenteral, enteral

samt vätsketerapi. (Kunder, 2002)

De olika områdena klassificeras efter metoden att inta näringen, där

parenteral nutrition och vätsketerapi innebär att näringen intas via blodet

och enteral nutrition via mag-tarmkanalen. Syftet med näringstillskott är

främst att komplettera samt att vid behov ersätta patientens normala

näringsintag. Detta sker främst för patienter som inte själva kan

tillgodogöra sig tillräckligt med näring via kosten. (Apoteket, 1999)

Problem med näringsintag kan bland annat härröra ur sjukdom,

läkningsprocesser samt brist på aptit vilket ofta är vanligt hos äldre

personer. Anledningen till att extra näring krävs vid exempelvis sjukdom

och läkningsprocesser är bland annat att kroppen under dessa tillstånd

förbrukar mer energi än vid friskt tillstånd. (Pharmacia & Upjohn, 1997)

Behovet av enteral nutrition har under den senaste tiden uppmärksammats i

samhällsdebatten. Bland annat har undernäringen i den kommunala

äldrevården, där den enligt socialstyrelsens rapport (SOS, 2002) påvisats

vara 30%, lett till att vikten av nutrition diskuterats och utretts.

Enteral nutrition består av två delområden, sondnäring och kosttillskott.

Sondnäring innebär att näringen intas genom en sond, från näringskällan

till tarmen. Kosttillskott, även kallad perorala, innebär att näringen intas

som normal föda. Kosttillskott är i sin tur uppdelad i två olika utformanden

med något skilda syften. Kosttillägg används som extra näringstillskott för

patienter som i övrigt äter normal föda. Berikningar, som är den andra

utformningen, utgör icke komplett kost och används för att komplettera

normal föda med någon komponent, till exempel energi, protein eller

vitaminer. (Apoteket, 1999) Såväl sondnäring som kosttillskott innehåller
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en standardiserad bas men skiljer sig åt främst i form av att kosttilskotten är

smaksatta. I övrigt är det främst intagsformen, direkt till tarmen via sonden

eller till tarmen via vanligt kostintag, som skiljer dessa delområden åt.

(Tillverkare, 2002)

Produkter inom området för enteral nutrition klassas av Livsmedelsverket

som livsmedel för speciella medicinska ändamål och skall därför

handhavas och försäljas enligt lagen om livsmedel för särskilda medicinska

ändamål SLVFS 2000:15. Detta innebär att produkterna förutom att de

omfattas av denna lag även omfattas av lagen om livsmedel för särskilda

näringsändamål SLVFS 2000:14 samt den övergripande livsmedelslagen

SFS 1971:511. (Lindeberg, 2002)

Samtliga nutritionsområden använder sig av olika former av tekniska

lösningar för förvaring och tillförsel av näring. Dessa tekniker kan skilja

sig åt mellan företagen på marknaden och utgör därför ett specifikt

produktområde. I likhet med näringslösningarnas innehåll sker även inom

detta område forskning och utveckling samt en bearbetning av marknaden

från tillverkarna. (Tillverkare, 2002)

Den svenska marknaden för enteral nutrition antas omsätta ungefär 200

miljoner kronor per år, en siffra som innefattar kosttillskott, sondnäring

samt teknik. Det finns fem stora tillverkare av produkterna på marknaden,

Abbott, Fresenius-Kabi, Novartis, Nutricia samt Semper. (Tillverkare,

2002)

På marknaden finns flera köpare som kan delas in i olika segment. Dels

finns landstingen och kommunerna vilka är de avsevärt största kunderna
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och som dessutom upphandlar genom offentlig upphandling. Vidare sker

försäljning via apoteken till slutkonsument. Denna försäljning sker

antingen via recept från läkare och dietist eller genom att kunden på eget

initiativ införskaffar produkterna från apoteket. En fjärde köpare är övrig

handel, vilken genom klassificeringen livsmedel kan återförsälja

produkterna till slutkund. Denna försäljning sker dock i mycket liten om

ens befintlig skala. (Tillverkare, 2002) Vi är, enligt ovan gjorda

avgränsningar, endast intresserade av det kundsegment som utgörs av

landsting och kommuner varför övriga kundsegment kommer att

utelämnas.

1.8 Disposition

För att underlätta för läsaren kommer vi här att ge en överblick av

strukturen i rapporten genom en enkel figur vilken även kommer att

återfinnas i de övriga kapitlen. Med detta syftar vi även att ge läsaren en

inblick i hur rapportens olika delar hänger samman.

Figur 2 Disposition av rapporten.

1. Inledning

Vi har inledningsvis syftat till att ge läsaren en god förståelse av

bakgrunden till det valda ämnesområdet och de problemfrågor vi

identifierat. Genom en bakgrund till ämnesområdet, en presentation av den
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relevanta marknaden samt även en problemdiskussion har vi ämnat ge en

förståelse av syftet med rapporten.

2. Metod

Genom att redogöra för vår metod i arbetet med rapporten kommer vi visa

dels på det praktiska tillvägagångssättet vid insamlandet av data och dels på

det vetenskapliga förhållningssättet vi haft i vårt arbete. Vår metod berör

rapportens samtliga delar vilket illustreras av figuren.

3. Teoretisk referensram

I teorikapitlet presenteras den teoretiska referensramen. Detta sker genom

att vi studerar två perspektiv av konkurrensfördelar för att sedan se till

ytterligare ett vilket delvis förenar dessa två. Den diskussion som förs i den

teoretiska referensramen ämnar mynna ut i en modell vilken vi skall

använda och utvärdera i analysen.

4. Empiri

I det empiriska kapitlet redogör vi för den data som samlats in vid de

intervjuer vi utfört med  de för vårat syfte relevanta aktörerna på

marknaden, det vill säga kunderna, tillverkarna samt distributörerna. Vidare

kommer vi även lyfta fram relevant information gällande LOU.

5. Analys

I analysen knyter vi samman den teoretiska referensramen och det

empiriska materialet för att utreda de problemfrågor och det syfte vi

inledningsvis presenterat.

6. Slutsats
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Vi kommer att avsluta rapporten med att visa på vad vår studie har

resulterat i. Detta kommer att ske genom att vi återknyter till de båda

problemfrågorna och redogöra våra slutsatser kring dessa illustrativt. Vi

kommer även att redogöra för vad vi anser att vi lämnat för teoretiskt

respektive empiriskt bidrag till den fortsatta forskningen inom området.
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2  Metod

I detta kapitel återfinns en redogörelse för den metod vi

använt oss av vid insamlandet av information till empirin

och analysen av denna. Vi kommer  även redogöra för

den metod vi använt oss av för uppsökning och

bearbetning av litteratur, vilken ligger till grund för

främst den teoretiska referensramen men även övriga

delar av rapporten. Vidare beskriver vi vår syn på vetenskap och klargör

de förutsättningar, föreställningar och antaganden som ligger till grund för

val av undersökningsansats och hur detta påverkar vår rapport .

2.1 Inledning

Genom att redogöra för vår metod ämnar vi ge läsaren en bild av vårt

tillvägagångssätt och vår ansats vid rapportens utformande. Syftet med

detta är att ge läsaren en möjlighet att tillgodogöra sig de förutsättningar

och föreställningar som råder för att de kritiskt skall kunna granska

rapporten. Detta kommer att ske genom att vi inleder med en diskussion om

vår syn på verkligheten. Något som tar sig uttryck i att vi behandlar

utgångspunkten för våra tolkningar, förförståelsen och paradigm samt visar

på hur vi arbetat med rapporten utifrån en abduktiv ansats och med ett

hermeneutisk perspektiv. Förhoppningen är att läsaren skall kunna

tillgodogöra sig vår vetenskapliga ansats på ett tillfredsställande sätt.

Vidare kommer vi att redogöra för vårt praktiska tillvägagångssätt genom

att diskutera hur vi gått till väga i insamlandet och bearbetningen av data

Figur 3 Disposition
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samt diskutera tillförlitligheten och validiteten. Hur vi praktiskt gått till

väga är något som har tagit sin utgångspunkt i vår vetenskapliga ansats.

2.2  Syn på verkligheten

När en forskare skall undersöka det problem som formulerats krävs någon

form av tolkning av den data forskaren samlat in. Då individer tolkar och

beskriver företeelser på olika sätt kommer vi inledningsvis att klargöra för

vår utgångspunkt gällande vår syn på verkligheten för läsaren. Detta

grundar sig i vår vetenskapliga ansats vilken ligger till grund för den metod

vi använt oss av i arbetet med denna rapport.

2.2.1 Värderingsgrund

De tolkningar som sker kan sägas representera forskarens bild av

verkligheten och kommer att utgöra ett viktigt inslag i rapporten. En

utgångspunkt som vi kan ta i våra tolkningar är ur begreppen objektivitet

och subjektivitet. Att ge en bild av verkligheten som är fri från värderingar

och föreställningar är svårt men ofta eftersträvansvärt. Först då kan en

utomstående betraktare bilda sig en uppfattning fri från redan gjorda, mer

eller mindre omedvetna, vinklingar av data. Att utgå från en syn på

verkligheten som objektiv innebär att se den som fri från mänskliga

värderingar och antaganden, en ansats som ofta förekommer inom den

naturvetenskapliga forskningen (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1987).

Motsatsen till en objektiv syn på verkligheten är antagandet om den som

subjektiv. Om verkligheten kan antas subjektiv anses den skapad och

konstruerad av en människa och dennes värderingar och föreställningar.

Detta gör att verkligheten kan se olika ut beroende på vem som är

betraktaren (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1987). Vi menar att en
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fullständig grad av objektivitet är mycket svårt att nå. Möjligtvis skulle

data presenterad i kvantitativ form, exempelvis genom sammanställandet

av en enkätundersökning kunna motsvara en nästintill fullständig

objektivitet. Detta är dock inte det tillvägagångssätt vi valt för vår studie,

varför vi inte heller kan nå en fullständig objektivitet även om detta skulle

eftersträvas.

En alternativ utgångspunkt i de tolkningar som sker är Wigblads (1997) syn

att metodens uppgift är att ge rapportens empiriska del en hög grad av

relevans och samtidigt ge det vetenskapliga stöd som krävs för att göra den

möjlig att analysera och kritiskt granska av en utomstående person. För att

relevans skall nås menar vi att det skall finnas en koppling mellan

insamlade data och den uppställda problemdiskussionen. Denna koppling

skall forskaren stå för och genom sin kunskap inom området erbjuda en

möjlig tolkning av data som betraktaren sedan kan förkasta eller förlika sig

med. Vi anser att Rosing (1993) tillviss del har rätt som menar att

forskarens egna tolkningar kan ses som något positivt, något att sträva efter

så länge de är klara och följer tydliga regler. Detta resonemang leder till att

en fullständig grad av objektivitet, som definieras ovan, visserligen är

eftersträvansvärt men inte praktiskt möjligt om önskemålet om relevans

finns. Detta grundar vi främst på att objektivitet endast föreligger då data är

helt fri från forskarens egna tolkningar. Vi menar vidare att Wigblads

(1997) andra diskussion om möjligheten att kritiskt granska data är viktig

då den inte lämnar något utrymme för subjektivitet. Då vi finner Wigblads

(1997) resonemang befogat kommer vi likhet med detta inte sträva efter att

ge en fullständigt objektiv bild av den verklighet som vi betraktar utan

snarare att genom klara och tydliga tolkningar sträva efter en hög grad av
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relevans och med målet att möjliggöra en hög grad av utomstående insyn i

vår presenterade och analyserade data.

En följd av detta resonemang är att vi prioriterar relevans framför

objektivitet. Detta skulle kunna leda till att generaliserbarheten ifrågasätts.

För att fakta och resultat skall vara möjligt att generellt applicera på andra

situationer med liknande ramverk och ansats krävs att det finns ett objektivt

förhållningssätt till insamlad data (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1987).

Vi är medvetna om detta och har därför valt att eftersträva en

värdeneutralitet i vårt förhållningssätt. Vår definition av värdeneutralitet

skiljer sig från objektiviteten främst genom att tolkningar av data

genomförs men i så stor utsträckning som möjligt skall dessa tolkningar

göras utifrån en värderingsfri bakgrund, det vill säga utföras fritt från

påverkan av personens egen ståndpunkt i frågan. Vi anser att vår definition

av ett värdeneutralt tillvägagångssätt kommer att göra angreppssättet giltigt

för andra studier med liknande ramverk och syfte. Det vill säga att en

värdeneutralitet då vi studerar konkurrensfördelar på marknaden för enteral

nutrition bör våra resultat gå att tillämpas vid liknande studier av andra

marknader vilka karaktäriseras av offentlig upphandling.

2.2.2  Klargörande av vår förförståelse

Då kravet på fullständig objektivitet släppts till förmån för relevans krävs

ett klargörande av de föreställningar och värderingar som kommer att ligga

till grund för vår datapresentation, det vill säga den förförståelse vi har.

Förförståelse kan uttryckas som den samlade bank av erfarenheter och

kunskaper en individ besitter (Arbnor & Bjerke, 1977). En kunskapsbank

som enligt Gummesson (1985) påverkar och styr möjligheten för en individ

att inta och förhålla sig till ny kunskap. I praktiken innebär det att om
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material presenteras som överensstämmer med vår förförståelse reagerar vi

inte över dess innebörd som något nytt, vi behöver därför inte tolka den.

Således kan denna förförståelse påverka oss som forskare och vår möjlighet

att tillgodogöra oss ny kunskap men kanske även möjligheten att tolka

befintlig data.

Förförståelsen är mycket svår att själv redogöra för då den finns på många

olika plan och platser i vårt medvetande, en omständighet som vi anser gör

det extra viktigt att försöka klargöra vår syn på förförståelse kring den

problemdiskussion vi formulerat. Generellt kan nämnas att efter drygt fyra

år på universitet med studier inom ekonomi är synen på verkligheten starkt

färgad av tankebanor som existerar inom detta kunskapsområde. Mer

specifikt har vi även, vilket nämnts i inledningskapitlet, en uppfattning och

föreställning om den relevanta marknaden, exempelvis gällande att det sker

ständiga förändringar vilket kommer ställa nya krav på aktörerna som

vekar där. Vi har också en uppfattning om att det föreligger vissa skillnader

i konkurrensfördelars utformning mellan en privat och en offentligt

upphandlad marknad. Vi stödjer oss också på antagandet om att människan

av naturen har möjlighet att påverka och styra sin egen situation och det

egna handlandet. Ett antagande som bygger på det bland annat Layder

(1994) benämner som agency. Agency kontrasteras av motsatsen structure,

vilket innebär att förklaringen till mänskliga handlingar inte finns hos

individen utan snarare i den omgivning som människan befinner sig i

(Layder, 1994).

2.2.3  Ett möjligt paradigmskifte?

Förförståelsen är således något som kan begränsa men också förenkla

intagandet av ny information. En specifik typ av förförståelse, dock i en
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något vidare bemärkelse, illustreras av det som benämns paradigm.

Paradigm kan förklaras som:

”allmänt erkänt vetenskapligt resultat som under en tid ger en grupp

forskare klart definierade problem och legitima problemlösningar” (Gilje

& Grimen, 1992, sid 107)

Således handlar paradigm om tydliga ramar för vad som är sanning och

verklighet och kan vara såväl uttalat som underförstått. Paradigm benämns

ofta som verklighetsuppfattning och påverkar medvetet eller undermedvetet

en forskares förförståelse. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1987)

I vår rapport har vi valt att ställa det som vi tolkar som två paradigm mot

varandra för att illustrera hur två skilda åskådningssätt på

konkurrensfördelar har etablerats och styrt mycket av den forskning som

pågått under utvalda tidsperioder. De två paradigmen eller perspektiven på

konkurrensfördelar skiljer sig tydligt åt. Det ena fokuserar på branschens

karaktäristika medan det andra på företagens resurser som avgörande och

av den anledningen klargör de också paradigmens begränsningar. Som vi

ser det kan verkligheten inte ses i svart eller vitt varför vi valt att

argumentera för ett tredje alternativ som förenar mycket av de positiva

egenskaper som går att återfinna inom de tidigare föreliggande paradigmen.

Om detta kan benämnas som ett faktiskt paradigm är vi inte i stånd att

avgöra, men det illustrerar på ett enkelt sätt hur vi valt att se på vår

referensram och den modell som ligger till grund för vår fortsatta analys av

insamlad data.
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2.2.4  Hermeneutiken som utgångspunkt

Följden av det inledande resonemanget om att vi prioriterat relevans på

bekostnad av objektivitet är ett faktum som är nära förknippat med vårt

vetenskapliga angreppssätt då objektiviteten främst har sitt ursprung i ett

positivistiskt angreppssätt. Genom att vi frångått en fullständigt objektiv

syn på verkligheten har vi även frångått en positivistisk

vetenskapsuppfattning. Positivismen utgår från att forskaren kan mäta och

generalisera utifrån observationerna och därigenom testa en hypotes

(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1987). Positivismen söker efter

orsakssamband som går att klarlägga och därmed även göra att fakta kan

klarläggas utan tvivel kring dess tolkningsmöjligheter (Alvesson &

Sköldberg, 1994). Motsatsen till detta synsätt är hermeneutiken som istället

för att beskriva och förklara likt positivismen, söker tolka, förstå och skapa

insikt i helheten av det studerade fenomenet och där forskaren själv träder

in och deltar i denna tolkning (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1987). Det

handlar om att försöka förstå någonting i sin kontext, det vill säga att få en

helhetssyn på den verklighet i vilken forskaren önskar förstå en del

(Molander 1988).

En metod som beskriver hur forskaren utnyttjar en hermeneutisk ansats är

den hermeneutiska cirkeln. Denna bygger enligt Molander (1988) på att en

människa som studerar ett fenomen tolkar detta fenomen utifrån den

förförståelse och kunskap som individen besitter. Om samma människa

studerar fenomenet vid ett senare tillfälle kan tolkningen skilja sig åt på

grund av att förförståelse och kunskap har utvecklats hos personen. Vidare

diskuterar Ödman (1979) att för att kunna förstå en del av ett fenomen är

det nödvändigt att förstå helheten. Således måste det finnas en förförståelse

för helheten för att delen skall kunna sättas i sitt perspektiv och bli möjlig
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att förklara utifrån helheten. En utveckling av denna modell är den

hermeneutiska spiralen som går ett steg längre och enligt Ödman (1979)

även tar hänsyn till större förändringar i den förförståelse som en person

besitter, nämligen olika former av paradigmskiften som ofta är mer

långtgående i sin förvandling av förförståelsen än ren kunskapsutveckling.

I denna utveckling av modellen antas en person kunna få en större variation

i tolkningen av ett visst fenomen beroende på tidsaspekten och benägenhet

till ny kunskapsinhämtning.

Vår utgångspunkt för både bearbetning av den information som utgör

grunden för referensramen och tillvägagångssättet för vår datainsamling

har haft den hermeneutiska spiralen som ledstjärna. Vi har vid

genomgången av litteraturen studerat paradigm för paradigm för att bilda

oss en klar förståelse och begreppsapparat över konkurrensfördelar och den

mångfacetterade synen på dess skapande. Detta har i sin tur kontinuerligt

ökat vår förståelse och insikt av respektive paradigm och gjort skillnaderna

och likheterna möjliga att lyfta fram och diskutera. Paradigmens respektive

nackdelar i sina extremformer gjorde att vi valde en mellanväg, som

visserligen tar utgångspunkt i ett av paradigmen men som snarare utvecklar

det samma mot de fördelar som fanns att tillgå i det uteslutna paradigmet.

Således har vår förståelse för litteraturen hela tiden ökat i omfattning och

har med insamlandet av data ytterligare reviderats och omformats. Något vi

ser som mycket positivt då denna förändring i sig och den nya förståelsen i

synnerhet ger oss möjlighet att påvisa dels en ökad kunskap och förståelse

men även ge bättre och mer nyanserade förklaringar av problemdiskussion.
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2.2.5 Kunskapens utveckling

För att avsluta vår redogörelse av vilken syn vi har på verkligheten är det

av värde för läsaren att vara medveten om hur vi gått till väga då vi

inhämtat och utvecklat kunskap i arbetet med denna rapport. Detta kan ske

på olika sätt men de två vetenskapliga angreppssätten som är vanligast

förekommande är induktion och deduktion (Molander 1988). Den induktiva

forskningsansatsen innebär att ett empiriskt fenomen studeras utan en

teoretisk utgångspunkt. Som en följd kan resultaten leda till att forskaren

har möjlighet att vidare formulera teorier efter de empiriska slutsatser som

görs. (Alvesson & Sköldberg, 1994) I vår rapport har detta

tillvägagångssätt för att utveckla vår kunskap delvis tillämpats då vårt

initiala intresse låg i det empiriska fenomenet offentligt upphandlade

marknader. Dock har vi inte varit fullständigt induktiva i den inledande

fasen då vi även har haft som utgångspunkt att studera det teoretiska

fenomenet konkurrensfördelar.

En andra forskningsansats till kunskapens utveckling och inhämtande är det

deduktiva. Detta innebär att studien tar sitt ursprung i existerande teorier

för att pröva detta med stöd av empirin. (Alvesson & Sköldberg, 1994) Då

en del av syftet med rapporten är att testa en modell, vilken vi diskuterat

djupgående genom att studera de två paradigm den har sitt ursprung i, kan

rapporten också ses som deduktiv. Den teoretiska modellen är även

grunden för analysen av empirin och testas också utifrån resultatet av

denna. Detta visar på att vi tillskansat oss kunskap både genom ett induktivt

och ett deduktivt angreppssätt, om än övervägande det senare, något som

inte är teoretiskt förenbart (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1987). Vad vi

menar har skett återknyter snarare till den hermeneutiska spiralen vi ovan

visat att vi tillämpar. Det sker en växelverkan mellan vår teori och vår
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empiri som får till följd att vi kontinuerligt i arbetet med rapporten

inhämtar och utvecklar kunskap. Detta samspel ser Alvesson och

Sköldberg (1994) som ett sätt att närma sig verkligheten vilket de kallar

abduktion.

2.3  Vårt praktiska tillvägagångssätt

Vi kommer under detta avsnitt att redogöra för det praktiska

tillvägagångssättet vi använt i arbetet med rapporten. Viktigt är att komma

ihåg att denna del av metoden grundar sig på vår ovan diskuterade syn av

verkligheten då detta varit avgörande vid val av praktiskt tillvägagångssätt.

2.3.1  Insamling av data

Vårt angreppssätt till datainsamlingen har påverkats av att rapporten utförs

i form av en fallstudie. En fallstudie innebär att ett fåtal objekt undersöks

på djupet utifrån ett flertal variabler. Genom att närmare analysera ett fall

skapas en god förmåga att avbilda verkligheten. (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 1997) Det studerade fallet i denna rapport, marknaden för enteral

nutrition, kan i vissa avseenden anses vara omfattande. Det skulle kunna

hävdas att en tvärsnittsstudie, det vill säga att studera ett flertal fall utifrån

ett fåtal variabler, hade passat vårt syfte på ett så omfattande område bättre

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Dock har vi bedömt det möjligt att

utföra en god analys utifrån marknaden som ett fall och ansett fördelarna av

att göra en mer djupgående undersökning vara övervägande. Detta främst

till följd av att det lämnar större utrymme för oss att tolka och utveckla en

komplett förståelse för svaren. Risken som vi tror föreligger med en

tvärsnittsstudie, en studie som försöker belägga något genom en bred och

ett mer ytligt tillvägagångssätt (Lekvall & Wahlbin, 1993), är att vi inte får
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ett tillräckligt djup i informationen, något som även kan leda till

misstolkningar då konkurrensfördelar är ett vitt begrepp med många

infallsvinklar.

För denna fallstudie har vi samlat in viss sekundärdata, det vill säga data

som sammanställts av andra forskare (Lekvall & Wahlbin, 1993). Främst

har detta skett vid vår litteratursökning för den teoretiska referensramen i

form av facklitteratur gällande det teoretiska område vi studerat.

Sekundärdata har utöver detta bestått i artiklar och böcker kring

ämnesområdena offentlig upphandling samt enteral nutrition i syfte att

skapa en klarare bild över det studerade fallet. Den huvudsakliga

informationen har dock varit primärdata, data som inte finns samanställd

utan kräver någon form av insamlande aktivitet från forskaren (Lekvall &

Wahlbin, 1993). Denna data har vi fått tillgång till genom intervjuer med

anställda på relevanta företag och organisationer som sedan skrivits ut och

bearbetats. De respondenter som intervjuats har valts med utgångspunkten

att de har en funktion inom företaget eller organisationen som är relaterad

till enteral nutrition, detta i form av bland annat beslut och användande.

Främst har primärdata från fyra grupper använts, landsting, kommuner,

tillverkare samt distributörer. Hur detta skett redogörs för nedan i den

ordning de här nämnts samt att en generell diskussion gällande urvalet förs.

Landstinget

Landstingen i Sverige utgör den största kunden på marknaden för enteral

nutrition och faller under lagen om offentlig upphandling. Detta gör dem

till en ytterst relevant källa för information. Det finns idag 20 landsting i

Sverige (www.lio.se, 2002), vi har gjort ett urval på fyra av dessa då vi i
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vårt arbete begränsas i möjligheten att studera samtliga landsting av tid och

tillgången på ekonomiska mede. Urvalet baseras dels på information från

landstingsförbundet om vad dessa anser utgöra ett representativt urval.

(Sailor, 2002) Vidare baseras urvalet även på vår egen uppfattning om vad

som kan anses spegla verkligheten. Datainsamling har skett från

Landstinget i Östergötland, Stockholms läns landsting, Västra Götalands

läns landsting samt Västmanlands Landsting. De fyra landstingen varierar i

storlek så till vida att antalet sjukhus och vårdenheter är olika dem emellan.

De varierar även i antalet vårdplatser samt i fråga om hur mycket deras

årliga kostnad för enteral nutrition uppgår till. Datainsamlingen från detta

kundsegment har skett genom personliga intervjuer ute på sjukhusen. De

personliga intervjuerna har gett oss fördelar av att de sker under

kontrollerade former, det har underlättat vid framförandet av komplicerade

frågor, den personliga kontakten har gett utrymme för vidare svar samt att

möjlighet funnits att följa upp frågor (Eriksson & Wiedersheim-Paul,

1997). Vi har försökt att i så stor utsträckning som möjligt intervjua

medlemmar i referensgruppen för enteral nutrition, en sakkunnig grupp

som med extra kunskap inom området deltar i utvärdering och beslut kring

vilka produkter som skall upphandlas. Dessa har kontaktats efter samtal

med inköpsenheten i landstinget. Dessutom har sjuksköterskor och

undersköterskor samt kökschefer, vilka har daglig kontakt med enterala

produkter intervjuats i så stor utsträckning som möjligt. Den information

som landstinget främst har tillfört gäller användandet av den enterala

nutritionen samt deras relationer med de andra aktörerna på marknaden.

Kommuner

Vad det gäller kommunernas roll i denna fallstudie är den andra av de två

största kunderna på marknaden för enteral nutrition. Likt landstingen sker
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deras upphandling utifrån LOU och de är därmed en viktig källa till data

för vår studie. Det finns 289 kommuner i Sverige (www.svekom.se, 2002)

varav vi valt att närmare studera tio stycken. Urvalet består av

kommunerna Alingsås, Enköping, Göteborgs stad, Hallstahammar,

Linköpings, Norrköpings, Stockholms stad, Södertälje, Trollhättans samt

Västerås. Dessa kommuner ligger samtliga inom regionen för de fyra valda

landstingen, Stockholms Läns Landsting, Västra Götalands läns landsting,

Landstinget i Östergötland och Landstinget Västmanland. Denna grund för

urvalet baseras på att vi ämnat göra vissa kopplingar i analysen mellan

kommuner och landsting i fråga om offentlig upphandling och

konkurrensfördelar. Skulle vi då studera kommuner som befinner sig i

landsting vilka ej varit föremål för vårt urval skulle dessa kopplingar inte

vara möjliga. Ett exempel på detta är att en del kommuner väljer att följa

landstingens avtal, ett avtal vi utan detta urval inte skulle kunna klargöra

orsakerna bakom och därmed ej de konkurrensfördelar som ligger till grund

för det samma.

För att erhålla en så bra spridning som möjligt av kommunerna har två

landsting blivit representerade av tre kommuner och de övriga två

landstingen av vardera två kommuner. Datainsamlingen har utifrån denna

grupp skett främst genom personliga intervjuer samt i en mindre

utsträckning även genom telefonintervjuer. Fördelarna med att kunna

intervjua via telefon är förutom tidsfrågan och kostnadsfrågan att

svarsfrekvens har varit hög och att det har varit lätt att följa upp frågorna

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Nackdelen med telefonintervjuer är

att det kan vara svårt att hålla intresset uppe under hela intervjuperioden

samt att tillförlitligheten i svaren ofta blir lägre än motsvarande personliga

intervjuer då det talande kroppsspråket hos respondenten uteblir. Av denna
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andledning har vi så långt det varit möjligt försökt att genomföra personliga

intervjuer och endast då detta inte var möjligt ersattes dessa med

telefonintervjuer. Våra främsta källor i kommunerna har varit de som är

ansvariga för inköpen av enterala nutritionsprodukter samt i den mån det

funnits även personer ur referensgruppen. De områden där kommunerna

huvudsakligen tillfört information är liksom i landstinget användandet samt

deras egna uppfattningar om relationerna till de övriga aktörerna på

marknaden.

Tillverkare

För att kunna ge en god bild av marknaden för enteral nutrition och

rapportens problemfrågor har utöver de offentliga kunderna också de

privata aktörerna i form av distributörer och tillverkare intervjuats. Utifrån

information från Apotekets (2001) katalog har vi kunnat utläsa att det finns

fem större tillverkare av kosttillskott och sondnäring, något som vidare

bekräftats under arbetets gång av övriga aktörer på marknaden. Personliga

intervjuer har utförts med ansvariga för enteral nutrition hos dessa

tillverkare, det vill säga Abbott, Fresenius-Kabi, Novartis, Nutricia och

Semper. Tillverkarna tillförde främst information gällande marknadens

utseende och hur de upplevde att relationerna var till de övriga aktörerna på

marknaden.

Distributörer

För urvalet av distributörer påpekade Apoteket (2001) och Jarheden (2002)

att Kronans Droghandel och Tamro är stora inom området enteral nutrition.

Detta då dessa två är de enda i Sverige som tillåts att distribuera läkemedel

till sjukhus och apotek vilket gör att de även samdistribuerar enterala

produkter i stor utsträckning. De övriga studerade distributörerna Servera
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och ICA Menyföretagen har valts utifrån den data vi fått av de intervjuade

tillverkarna, landstingen och kommunerna. Med detta urval har vi kunnat

samla information från de stora livsmedelsgrossisterna och

tredjepartsdistributörerna på marknaden. Personliga intervjuer har

uteslutande använts och den information som distributörerna främst

tillförde till rapporten gällde marknadens utseende, distributionskanalerna

och relationerna de har till de övriga aktörerna på marknaden för enteral

nutrition.

Urval

Både urvalet av landsting och kommuner skulle kunna betraktas som

begräsade i sitt antal. Då urvalet i stor utsträckning sker utifrån våra egen

syn på verkligheten, bland annat genom vår förförståelse, präglas även

resultaten av forskaren. Ett alternativt angreppssätt är att göra ett statistiskt

säkrat slumpmässigt urval. (Johanson & Tsui, 1998) Vi anser dock att det

valda tillvägagångssättet är bättre motiverat i denna fallstudie då vi främst

söker en djupare syn och med ett hermeneutiskt angreppssätt försöka förstå

helheten genom delarna. Att statistiskt säkerställa urvalet skulle kunnat ge

ett resultat som gjort det nödvändigt att uppsöka kommuner och landsting i

delar av Sverige som är mycket avlägsna. Detta fanns det varken medel

eller tid till vilket gjort att ett mer skönhetsmässigt urval använts. Dock

menar vi att osäkerheten minskas kring dessa eventuella begränsningar som

kan komma ur det skönhetsmässiga urvalet genom en stor medvetenhet om

de eventuella problem som skulle kunna uppstå genom ett snedfördelat

urval. Vad det gäller urvalet av tillverkare och distributörer uppstod inte

denna urvalsproblematik i samma utsträckning då samtliga relevanta

aktörer undersökts.
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2.3.2  Bearbetning av data

Det urval som vi beskrivit ovan är av kvalitativ karaktär. Detta är även

något som präglar bearbetningen av den data vi kunnat tillgodogöra oss

från insamlingen. En kvalitativ bearbetning präglas av syftet att nå en

djupare kunskap än den av mer fragmenterad karaktär, vilken oftast nås

genom kvantitativa metoder. En kvalitativ bearbetning kan vidare ske på en

rad olika sätt, gemensamt är dock att ambitionen bör vara att försöka förstå

och analysera helheten. (Patel & Davidson, 1994) Detta tillvägagångssätt

ligger i linje med syftet i denna rapport, att bättre förstå och utifrån vår

analys även förklara vissa frågor rörande konkurrensfördelar på en

marknad som karaktäriseras av offentlig upphandling. Ett kvantitativt

statistiskt urval skulle visserligen göra att tillförlitligheten ökade, en ökning

vi bedömer vara av marginell betydelse i ljuset av den extra datainsamling

detta skulle kräva. Valet av en kvalitativ ansats ligger även i linje med den

tidigare diskuterade vetenskapliga ansatsen.

Enligt Lantz (1993) sker en kvalitativ databearbetning genom att rådata

relateras till den teoretiska förförståelsen. Giltigheten kommer av att

analysen och fördjupningen rörande helhetens delar hålls så objektiv som

möjligt samt genom en hög teoretisk validitet. Vi följer detta tankesätt

genom att i vår analys förankra diskussionen kring vår data i den teoretiska

referensramen. Lantz (1993) beskriver även hur en kvalitativ

databearbetning bör ske utifrån ett par principer. Exempelvis kan detta

utläsas i hur vi har sökt konsekvens i respondenternas svar och hur vi i vår

tolkning av svaren strävat mot att hålla dem fria från annan påverkan än de

faktiska intervjusvaren. Vi har vidare utgått från vår strävan efter relevans

vid vår sammanställning av data i det empiriska kapitlet.
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2.3.3  Tillförlitlighet och validitet

För att kunna genomföra en kvalitativ undersökning och även ge ett

trovärdigt intryck krävs det att data som samlats till rapporten är tillförlitlig

och giltig. Tillförlitligheten grundas i hur trovärdig viss data är, i

kvantitativa samanhang kallas detta reliabilitet. Tillförlitligheten är större

om mätinstrumentet motstår slumpens inflytande väl. Hur giltig data är

benämns som validitet, detta innebär att vi måste veta att vi mäter det som

avses att mätas. Detta är liksom reliabilitet främst ett kvantitativt begrepp,

vi har dock valt att använda begreppet även för vår kvalitativa studie. (Patel

& Davidson, 1994) Då vi främst utnyttjat intervjuer i datainsamlingen

ligger tillförlitligheten och validiteten i att utföra dessa på ett sådant sätt att

yttre omständigheter inte påverkar resultaten i någon högre grad. Vidare

har vi haft ett behov av att göra ett urval av respondenter vilka har tillgång

till den information som vi avsett införskaffa med vår datainsamling. Några

konkreta exempel på vad som kan ha påverkat vår tillförlitlighet och

validitet kommer dels av diskussionen ovan, det vill säga urvalsmetodiken

och bearbetningen. Vidare kommer vi nedan att gå närmare in på faktorer

som kan ha påverkat tillförlitligheten och validiteten. Detta sker genom att

se till intervjutillfället samt genom en koppling till vår syn på verkligheten.

Intervjutillfället

Vi har valt att genomföra totalt 43 intervjuer vilka bestått av både

personliga intervjuer och telefonintervjuer, med en stark övervikt för de

personliga intervjuerna. Att både personliga intervjuer och telefonintervjuer

använts är något som kan ha gett upphov till svårigheter att göra

tillförlitliga jämförelser i analysen. Vi alternerar intervjuformerna av

praktiska skäl, vilket Lantz (1993) beskriver som ett baklängesresonemang

baserat på undersökningsgruppernas storlek och utformande. Redan vid vår
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datainsamling var vi medvetna om skillnaderna som föreligger mellan de

två intervjuformerna. Detta har gjort det möjligt att under datainsamlingens

gång verka för att resultaten skall kunna jämföras i så stor utsträckning som

möjligt. Visserligen kan framhållas att jämförbarheten mellan intervjuerna

skulle bli bättre om samtliga intervjuer utfördes i samma form, som i fallet

med kommunerna där alla intervjuer skulle kunnat hållas per telefon eller

varit personliga, något som vi till viss del håller med om. Dock menar vi att

de personliga intervjuerna generellt håller en högre kvalitet och

tillförlitlighet, främst på grund av möjligheten till en bättre interaktion med

respondenten. Vi anser detta vara överordnat jämförbarhetsaspekten.

De ramförutsättningar som föreligger vid intervjutillfället har påverkat

utfallet både vid telefonintervjuer och personliga intervjuer. Det rör sig

främst om intervjusituationen och de kontextuella förutsättningarna. Det

vill säga vart intervjuerna utförts och hur situationen sett ut tidsmässigt.

Vidare rör detta den professionella relationen samt respondentens förståelse

för intervjuns syfte. (Lantz, 1993) Våra intervjuer har skett då

respondenterna befunnit sig vid sitt arbete, vilket också är den miljö vi

ställt frågor kring. Detta kan ha påverkat tillförlitligheten då lojalitet mot

arbetsgivaren möjligen begränsar det fria utrymmet för svar. Vi har med

detta i vårt medvetande försökt skapa ett förtroende för att den specifika

situationen inte skall begränsa svaren i allt för stor utsträckning. Det som

varit till vår fördel är det kontextuella samanhanget där vi som studenter

kunnat få ett större förtroende än andra icke oberoende parter. Att vi utlovat

en fullständig anonymitet till respondenterna ser vi också som gynnsamt

för att de skall känna att de kan svara fritt. Vidare har det sällan

förekommit någon tidspress vilket gjort att svaren i en klar majoritet av

fallen varit uttömmande och tillfredställande för både respondenten och för
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oss som intervjuare. Detta är en aspekt vi strävat efter genom att tidigt boka

in intervjuerna och be respondenterna avsätta tillräckligt med tid.

Även samspelet mellan oss som intervjuar och respondenterna är en faktor

som skulle kunna skapa vissa hinder för validiteten (Lantz, 1993). Dock har

vi under intervjuerna upplevt samspelet mellan oss som intervjuare och

respondenten som mycket god. En förklaring skulle kunna vara det

gemensamma intresse för området enteral nutrition som framför allt

uppvisas ute i landsting och kommuner men även hos tillverkarna. Även att

vi ansträngt oss för att alltid leta upp rätt person för intervjuerna har gjort

att vi uteslutande har kunnat ställa och få svar på de frågor vi haft avsikt att

framföra något som vi anser har förbättrat validiteten avsevärt.

En ytterligare aspekt av situationen för intervjuer är hur de utformas av de

som intervjuar. Det kan ske mer strukturerat respektive mer öppet. Vi har

valt att i enlighet med vår kvalitativa ansats hålla våra intervjuer mer

öppna. (Lantz, 1993) Dock lämnar vi inte utrymme för fullständig öppenhet

åt respondenten utan har valt att styra situationen med hjälp av våra frågor i

viss utsträckning. Orsaken till detta val är att vi genomför ett relativt stort

antal intervjuer och vill ha en god ram för att kunna jämföra dessa resultat.

Detta bör enligt oss öka validiteten i insamlad data.

Synen på verkligheten

Vidare påverkas tillförlitligheten och validiteten av synen på verkligheten,

både med avseende på respondenten och på oss som intervjuar. Då vi valt

att utföra intervjuer som till viss del är öppna ges det i svaren utrymme för

respondentens egen förförståelse. Även om vi vid intervjuerna varit

medvetna problematiken kring denna fråga är det omöjligt att vara
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förutsättningslös. Vad det gäller respondenterna speglas deras svar av egna

värderingar, erfarenheter och uppfattningar. (Lantz, 1993) Ett exempel på

detta har visat sig vara synen på konkurrensfördelar där vår egen

uppfattning om begreppet speglar en förförståelse som baseras i

akademiska studier kring ämnet och tar sig uttryck i ekonomiska termer.

Ett flertal av respondenterna har haft en annorlunda syn, vilken tar sig

uttryck genom ”mjukare” faktorer. Dock föreligger det en risk att vår syn

på verkligheten omedvetet har styrt intervjun till att passa vårt syfte med

rapporten samt det kunskapsbidrag vi velat ge. Det föreligger en fara för

validiteten och tillförlitligheten i detta om vi som undersöker ett fenomen

låser oss vid ett statiskt tankesätt. Detta istället för att följa den

hermeneutiska ansatsen att utöka vår förståelse utifrån ny och utvidgad

kunskap. Det har därför varit av största vikt att tolka den egna

förförståelsen och aktivt arbeta för att formulera frågorna på rätt sätt, det

vill säga inte allt för styrda av egna åsikter (Lantz, 1993). Samtidigt har vi

också lagt en stor vikt vid det som Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997)

förespråkar vid bearbetningen av data genom att försöka härleda vad som

är respondentens egna värderingar och hur det påverkat svaren.

För att utveckla frågan om den egna synen på verkligheten kan det vara

relevant att nämna objektivitet som en viktig del i avseende att hålla en god

tillförlitlighet och validitet. Som inledningsvis diskuterats i detta kapitel är

det inte möjligt att vara fullständigt objektiv, dock bör det eftersträvas en

viss objektivitet för att komma så nära sanningen som möjligt. (Molander,

1988) Vi har också strävat mot en hög grad av relevans vilket vi menar inte

går att kombinera med en fullständig objektivitet. Vi har därför valt att

prioritera öppenhet kring våra tolkningar och vår datainsamling framför en

fullständig objektivitet vilken endast skulle kunna nås av helt styrda
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intervjuer. Vi anser att detta inte bör påverka tillförlitligheten negativt då

öppenheten enligt oss kan ersätta objektiviteten i vår strävan att närma oss

sanningen.

En del av syftet med denna rapport är att resultatet skall kunna ge ett

kunskapsbidrag till den generella förståelsen för konkurrensfördelar på en

offentligt upphandlad marknad både empiriskt och teoretiskt. För detta

syfte krävs det att insamlad data präglas av validitet och tillförlitlighet.

(Eriksson& Wiedersheim-Paul, 1997) Ett exempel är hur vi tidigare visat

till möjlig kritik av de urval som skett gällande landsting och kommuner.

Vår tillförlitlighet och validitet skulle kunna höjts med ett större urval,

något som skulle kunnat innebära en större spridning i de olika variabler

som påverkar organisationernas beteenden. Därigenom hade även

möjligheten att kunna hävda att våra resultat är applicerbara på hela

marknaden förbättrats. Vi anser dock att vi i vår strävan efter att nå en hög

grad av validitet och tillförlitlighet har nått ett bra resultat. Utifrån detta

vore det felaktigt att hävda att det som diskuterats och framkommit i denna

rapport vore generaliserbart, i enlighet med en positivistisk ansats, på alla

marknader där offentlig upphandling existerar. Dock anser vi att utifrån vår

värdeneutralitet, det vill säga att göra tolkningar utifrån en så värderingsfri

bakgrund som möjligt, gör att rapportens innehåll kan anses utveckla

förståelsen, teoretiskt och empiriskt, för konkurrensfördelar på en offentligt

upphandlad marknad och i synnerhet på vår valda marknad i fallstudien,

enteral nutrition.
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3  Referensram

I detta kapitel presenterar vi vår teoretiska referensram

vilken ligger till grund för möjligheten att besvara och

diskutera vår ovan definierade problemdiskussion.

Teorierna som presenteras skall även underlätta för oss

att välja fokus i vår fortsatta datainsamling samt ge

läsaren en klar och tydlig begreppsapparat att stödja sig

på i det fortsatta resonemanget.

3.1  Inledning

Detta kapitel kommer att vara uppdelat i tre delar, varav den första delen

kommer att redogöra för det marknadsorienterade perspektivet och de

teorier vi valt att illustrera detta perspektiv utifrån. Den andra delen

kommer att presentera det resursbaserade perspektivet och då även det

utifrån vårt val av teorier och begrepp. I den sista delen presenterar vi den

modell som kommer att utgöra grunden för vårt sätt att se på

konkurrensfördelar ur ett resursbaserat perspektiv. Vi ämnar i ett senare

skede utifrån empirin studera huruvida denna modell tillfredställer vår

önskan att förklara konkurrensfördelars utseende idag och i framtiden samt

deras ursprung.

Vid valet av teorier och tolkningen av de samma i den teoretiska

referensramen har vi genomgående valt teorier efter vår uppfattning om

deras förmåga att på ett nyanserat och klart sätt beskriva vårt fokus i

rapporten. För detta syfte studerar vi konkurrensfördelar ur två olika
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perspektiv nämligen det marknadsorienterade perspektivet (MOP) samt det

resursbaserade perspektivet (RBP). Valet av jämförande variabler är även

de utvalda av oss med huvudkriterierna relevans samt nyansering av teorins

karaktäristika.

3.1.1  Konkurrensfördel

Begreppet konkurrensfördel är mycket svårt att ge en entydig bild och

förklaring av. Dock är begreppet centralt i vår rapport varför vi gav en

inledande förklaring under bakgrunden i det första kapitlet. Då vi valt att

diskutera konkurrensfördelar ur två olika perspektiv, MOP och RBP, ger vi

här en något utökad diskussion kring detta begrepp. Definitionerna skall

inte ses som statiska utan fungerar som en inledande distinktion mellan de

båda synsätten. En mer djupgående förklaring och syn på

konkurrensfördelar kommer att följa under respektive perspektiv nedan.

Generellt skulle en definition av en konkurrensfördel kunna utgå från

Barney (1991) som menar att företaget har en konkurrensfördel när de

implementerat en strategi som skapat värde och samma strategi ej

implementerats av någon nuvarande eller framtida konkurrent. Vad som

menas med strategi skiljer sig dock åt mellan de båda perspektiven. Det

marknadsorienterade perspektivet tar främst utgångspunkt i miljön och

marknaden utanför företaget för att förklarar strategin till skapandet och

utvecklandet av konkurrensfördelar. Ett exempel på detta är Porter (1980)

som definierar en konkurrensfördel som företagets möjlighet att inta och

försvara en position i branschen mot de fem identifierade krafterna som

existerar på marknaden och ger upphov till konkurrens. Likt DeMan (1994)

diskuterar går mycket av den marknadsorienterade synen på



Konkurrensfördelar på en marknad som karaktäriseras av offentlig upphandling

41

konkurrensfördelars skapande och upprätthållande ut på att begränsa och

förhindra konkurrens i branschen.

Det resursbaserade perspektivet menar att utöver marknadens betydelse,

vilken MOP enbart belyser, bör konkurrensfördelar identifieras och skapas

utifrån företagets inre resurser i form av styrkor och svagheter (Barney,

1995). Även om marknaden i detta perspektiv inte utesluts som betydande

för konkurrensfördelarnas utformning är utgångspunkten en annan. RBP

lyfter framför allt fram företagets möjlighet att själva påverka och utveckla

den situation och konkurrens som råder på marknaden och inte bara

anpassa strategin efter marknadens villkor (Petraf, 1993). De flesta

teoretiker lägger inom detta perspektiv tonvikten vid företagets resurser och

möjligheter att utnyttja dessa resurser för att skapa konkurrensfördelar.

Bland annat menar Collis och Montgomery (1995) att konkurrensfördelar

uteslutande handlar om ägandet av de resurser som möjliggör för företaget

att utföra något bättre eller billigare än dess konkurrenter.

3.1.2  Teoretisk fördjupning

Vi kommer som vi tidigare påtalat att diskustera såväl MOP som RBP

under kommande avsnitt. Dock har vi funnit att MOP är ett perspektiv som

till viss del är förlegat och närmast är att betrakta som en utopi, åtminstone

om vi skall följa dess inriktning i akademisk och teoretisk mening. Således

tjänar detta perspektiv inte särskilt väl som huvudsakligt förklarande

utgångspunkt då vi söker teoretiska modeller som är klargörande och

illustrativa för vårt syfte. Problemet med MOP hör främst hemma i dess

brist på verkliga applikationsmöjligheter, ett problem som bland annat

Harris (1996) belyst. Dock är MOP grunden på vilket bland annat RBP

vilar (Collis & Montgomery, 1995) varför vi finner en poäng med att
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belysa perspektivet om än inte lika djupgående som RBP. Av denna

anledning kommer vår slutliga modell att till största del basera sig på RBP.

3.2 Marknadsorienterade perspektivet

“The essence of this paradigm is that a firm’s performance in the

marketplace depends critically on the characteristics of the industry

environment in which it competes” (Porter, 1981, sid 610)

Då MOP är grunden för RBP (Collis & Montgomery, 1995) ter det sig

naturligt att inledningsvis studera denna teoribildning, framförallt med

fokus på företagens strategiska syn på konkurrens och på

konkurrensfördelars skapande och upprätthållande. Industrial Organization-

skolan som utgör basen för det vi benämner MOP behandlar främst, som

Teece (1987) beskriver det, marknadsstrukturer samt hur företag fungerar

givet olika marknadsstrukturer.

Figur 5 Huvudfokus för det marknadsorienterade perspektivet.

Föregångare inom denna skola var Mason och Bain vilka genom det

nationalekonomiska paradigmet skapade SCP-modellen. En modell som

förklarar hur branschens struktur avgör vad som blir branschens

konkurrensfördelar. Något som i nästa steg avgör hur företagen på

marknaden kan agera för att uppnå dessa konkurrensfördelar. (Porter, 1981)

Företagets
Konkurrens-

fördelar

Omvärlden
•Positionering

Företaget
•Resurser
•Förmågor

Företagets
Konkurrens-

fördelar

Omvärlden
•Positionering

Företaget
•Resurser
•Förmågor



Konkurrensfördelar på en marknad som karaktäriseras av offentlig upphandling

43

Således ritar denna modell upp ett orsakssamband som utgår från

branschens karaktäristika för att förklara företagens beteende.

3.2.1  Drivkraften bakom MOP:s utveckling

Porter (1980) bygger vidare på denna modell men utvecklar den ytterligare

genom att presentera fem strukturella krafter som är av fundamental

ekonomisk och teknisk karaktäristika. Dessa krafter är avgörande för

strukturens utseende och därmed företagens möjligheter att nå

konkurrensfördelar. De fem krafterna utgörs av hotet att nya aktörer skall

etablera sig, leverantörernas förhandlingsstyrka, kundernas

förhandlingsstyrka, hot som utgörs av substitutvaror samt som sista kraft

den konkurrens som kan finnas i branschen (Porter 1980).

Den kraft som är starkast styr också vinsten i en bransch i störst

utsträckning. Porter menar att det sedan är upp till företaget att positionera

sig och ta tillvara möjligheterna i branschen. Detta kan ske genom att

företaget antar någon av de tre generiska strategier som finns, nämligen

kostnadsöverlägsenhet, differentiering eller nischning. För att välja rätt

måste företaget lära känna det specifika med branschen och källorna till

krafterna. Utifrån dessa källor kan företaget utläsa styrkor och svagheter

och därmed den mest fördelaktiga positioneringen i en bransch (Porter

1979).

Porter avser inte att ignorera företagets inre resurser men visar att utan

förståelse för marknaden och marknadens utseende kan inte en komplett

förståelse för branschen och konkurrenterna skapas. Detta synsätt förstärker

Porter då han beskriver matchningen mellan ett företags resurser och

marknaden, men ur ett perspektiv av att dessa resurser fungerar som
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begränsningar för vilken position företaget kan inta på marknaden. Porter

uttrycker det enligt följande:

”While Resources, capabilities, or other attributes related to input markets

have a place in understanding the dynamics of competition, attempting to

disconnect them from the industry competitions and the unique positions

that firms occupy vis-à-vis rival is fraught with danger. The value of

resources and capabilities is inextricably bound with strategy. No matter

how much we learn about what goes on inside the firms, then,

understanding industries and competitors will continue to be essential to

guide what firms should aim to do.” (Porter, 1980, sid xv)

3.2.2  MOPs teoretiska begränsningar

Många teoretiker har idag helt eller delvis övergivit detta perspektiv som

allena rådande. Porter är själv en av dessa, vilket inte minst syns i senare

verk som återger ett betydligt mer nyanserat perspektiv av förklaringen till

ett företags framgång (Porter, 1990). Bland annat ses konkurrens som något

positivt för utvecklingen i branschen och företagets inre resurser ses nu

som heterogena och betydelsefulla för möjligheten att lyckas och att

särskilja sig på marknaden (DeMan, 1994). Som ovan nämnts har även

Harris (1996) kritiserat möjligheten att använda ett renodlat MOP för att

belysa den empiriska verkligheten, något som Jaworski & Kohli (1993)

försökt att genomföra. Kritiken består främst i att nödvändiga faktorer för

att ge en fullständig förklaring saknas och att verklighetens faktiska

komplexitet inte tas hänsyn till (Harris, 1996).

3.2.3  Sammanfattning av MOP

Vi har sett att detta perspektiv på företaget, konkurrensen och

konkurrensfördelars skapande främst utgår från att branschens utseende
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och karaktär är avgörande för företagens möjligheter att lyckas. Företagen

betraktas som mer eller mindre homogena enheter där skillnaden i

framgång främst handlar om möjligheten att positionera sig rätt i

branschen, en kunskap företaget själv inte alltid innehar. Vidare har vi sett

att konkurrens betraktas som begränsande och skadligt för branschens

fortlevnad och därmed stör konkurrensförhållandenas statiskhet. Sättet för

företaget att lyckas handlar om att anta någon av de tre generiska strategier

som finns hands. Perspektivets begränsningar har vi främst sett i dess

strikta syn på företagets omvärld som avgörande för dess framgång. Ett

perspektiv som det visat sig svårt att empiriskt belägga i den omvärld som

idag ser annorlunda ut jämfört med vid teorins skapande.

3.3  Resursbaserade perspektivet

”The essence of the resource based perspective lies in its emphasis on the

internal resources available to the firm, rather than on the external

opportunities and threats dictated by industry conditions. Firms are

considered to be highly heterogeneous and the bundles of resources

available to each firm are different” (Lowendahl, 1997, sid 73)

I inledningen till denna del av rapporten nämnde vi kort vad ett

resursbaserat perspektiv innebär. Som vi då beskrev det är utgångspunkten

för detta perspektiv ett företags inre resurser. Sambandet som kommer av

ett resonemang av detta slag är att konkurrensfördelar formas, skapas och

påverkas av ett företags resurser. Det bör dock nämnas att faktorer som

uppstår genom marknadens påverkan inte helt åsidosätts av teoretiker med

ett resursbaserat synsätt, dock har samtliga den gemensamma nämnaren att

företagets interna förhållanden är avgörande på ett eller annat sätt. För att

kunna förstå detta och det fortsatta resonemanget krävs det att begreppet
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resurs klargörs. En övergripande förklaring till begreppet ges av Wernerfelt

(1984), att det är variabler vilka kan betraktas som styrkor och svagheter i

ett företag. Ytterligare en klargörande definition är att en resurs är en

tillgång vilken kan vara av det materiella eller det immateriella slaget

(Lowendahl, 1997). Då de resurser ett företag innehar utnyttjas används de

förmågor, ofta kallade capabilities, företaget innehar. (Stalk et.al, 1992)

Fokus för RBP illustreras av figuren nedan.

Figur 6 Huvudfokus för det resursbaserade perspektivet.

För att se till det resursbaserade perspektivet och dess förhållande till

konkurrensfördelar kommer vi här att försöka skapa en övergripande bild.

Detta sker genom att vi ser till hur olika teoretiker som utgår från detta

perspektiv positionerar sig inom fyra områden, vilka redogörs för nedan.

De områden som diskuteras har valts för att vi anser att de ger en bra och

illustrativ bild av RBPs syn på konkurrensfördelar.

3.3.1  Gårdagens handlingar eller morgondagens möjligheter

Penrose var den teoretiker som lade grunden för det resursbaserade

perspektivet då hon började studera det enskilda företagets tillväxtprocess.

Detta är en grund många teoretiker valt att utgå från. (Kor & Mahoney,

2000) Penrose lade tidigt stor vikt vid företagets förmåga att ackumulera

kunskap över tiden. Denna kunskap kommer av att olika resurser integreras

i företaget. Då företag ackumulerar en kunskapsbas är den samansatt på ett
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sätt som är unikt för dem. Detta leder till att en heterogenitet mellan företag

skapas vilket i förlängningen är det som skapar en möjlighet för vissa

företag att vara mer framgångsrika än andra. Just det att Penrose förklarade

att företag är heterogena enheter även inom samma bransch gjorde att

hennes tankar var ett steg bort ifrån det då oftast rådande synsättet MOP.

(Penrose, 1959) Utifrån ovan förda resonemang talar Penrose även om

vikten av ett företags historia. Det som tidigare har skett gällande företagets

ackumulerade kunskap påverkar dess unikhet. Kunskapsbasen bör enligt

Penrose utnyttjas och konkurrensfördelar bör utvecklas utifrån denna. Ett

exempel på detta är hur hon visar på vikten av att utnyttja äldre

managements tidigare erfarenheter och samlade kunskaper. (Kor &

Mahoney, 2000)

De teorier och tankar som Penrose utvecklat kring det resursbaserade

perspektivet har diskuterats, analyserats och byggts vidare på av många

andra teoretiker. Penrose (1959) resonemang gällande betydelsen av

företagets historia är ett av de områden som diskuterats. I detta får Penrose

bifall av bland annat Teece, Pisano och Schuen (1997). De tar upp något

som de kallar ”paths”, vilket innebär att ett företags framtida möjligheter

vad det gäller konkurrensfördelar påverkas av hur företaget tidigare handlat

ifråga om resurser och förmågor. Det kan till exempel röra sig om hur

företaget har handlat gentemot externa aktörer som kunder och

distributörer, vilket ger upphov till ett visst rykte. Beroende på ryktets art,

ett gott eller ett dåligt, påverkas möjligheterna genom att det tidigare

handlingarna öppnar upp fler möjligheter eller begränsar dem. Ett

ytterligare exempel är hur gjorda investeringar i resurser påverkar framtida

möjligheter. Det kan vara kostsamt att investera i resurser och för att bygga

upp det som Penrose (1959) kallar en kunskapsbas kan det krävas en längre
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tidsperiod. Detta gör att det är billigare och mer tidseffektivt att utveckla

konkurrensfördelar utifrån redan existerande resurser. (Teece et. al, 1997)

Som en kontrast till Penrose (1959) i fråga om hur tidigare val och

handlingar påverkar ett företags framtid kan ses till Hamel och Prahalads

(1991; 1994) teorier. De två teoretikerna menar att ett företag skall lägga

mindre vikt vid ett synsätt som innebär fokus på resurser och strategier de

valt att satsa på och utnyttja under tidigare perioder. Det som förespråkas är

istället att företagen skall se till framtiden genom att skapa nya alternativa

vägar och arbeta aktivt för att utveckla nya resurser. Det ligger ett stort

värde i att inte begränsa sig till det som redan varit utan vidga sin horisont

för att bemöta morgondagens efterfrågan. Det är på detta sätt som företagen

har möjlighet att skapa konkurrensfördelar. Ett exempel på hur detta skulle

ske rent praktiskt är genom kontinuerliga provlanseringar av nya produkter

och på ett sådant sätt stimulera nya tankar och idéer i företaget. (Hamel &

Prahalad, 1991; 1994) Resonemanget stöds av Collis och Montgomery

(1995), vilka även de talar om vikten av att blicka framåt, om än i något

mindre utsträckning än Hamel och Prahalad (1991; 1994). Detta sker enligt

Collis och Montgomery (1995) genom att företag kontinuerligt uppgraderar

befintliga resurser, investerar i nya samt ser till möjliga alternativa

marknader där deras resurser kan utnyttjas. Detta bör bland annat ske för att

motverka ”inertia” det vill säga en trögrörlighet där företaget låser sig vid

ett gammalt tankesätt och inte utvecklas vilket kan få oförutsedda

konsekvenser i en miljö som präglas av förändring (Rumelt, 1995).

3.3.2  Medvetet eller omedvetet val

För att föra resonemanget om ett företags tidigare handlande samt framtida

möjligheter vidare är det relevant att se till olika synsätt inom RBP av hur
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företagen går till väga då de gör val gällande vilka resurser och förmågor

de skall utveckla. Olika teoretiker skiljer sig åt i fråga om dessa resurser

och förmågor införskaffas och utvecklas medvetet eller omedvetet. Detta är

något som i förlängningen påverkar synen på möjligheten att medvetet

skapa konkurrensfördelar. I denna fråga håller de flesta teoretiker inom

RBP ett öppet synsätt där både medvetna och omedvetna val accepteras.

Dock visar vissa teoretiker i sina argument att de anser att resurser och

förmågor skapas medvetet i en större eller mindre utsträckning. Det

synsättet som förekommer inom RBP i störst utsträckning är att det råder

en hög grad av medvetenhet i utvecklandet av konkurrensfördelar genom

att företagen har möjligheten att själva styra över resurser vilka ligger till

grund för konkurrensfördelarna. (Lowendahl, 1997) Ett företag ställs

kontinuerligt inför en mängd möjliga strategier, marknadsfaktorer och inre

faktorer. Det ligger inom deras ramar att kombinera variablerna, däribland

resurser och förmågor, för att medvetet skapa det bästa utgångsläget för

konkurrensfördelar. (Veliyath & Fitzgerald, 2000) I detta medvetna

handlande finns ett samband med det som tidigare diskuterats att

konkurrensfördelar enligt Hamel och Prahalad (1991; 1994) kommer

genom att vända företagets fokus mot framtiden. De visar genom detta hur

det medvetet går att skapa och utveckla resurser.

I komplexa organisationer där resurser i första hand anses vara relationen

till externa aktörer, ett företags rykte samt dess innovationsförmåga

kommer medvetenhet att betraktas ur en alternativ synvinkel. Resurserna är

till utformandet sådana att de kan vara svåra för företaget att påverka. Det

uppstår även brister hos många företag i då de inte tillskriver dessa faktorer

den vikt de har som resurser. Som en följd av detta och att även tillgångar

kan uppstå omedvetet betraktas resurser och därigenom konkurrensfördelar



Konkurrensfördelar på en marknad som karaktäriseras av offentlig upphandling

50

som något företagen inte medvetet skapar. (Kay, 1995) Stor vikt läggs även

av andra teoretiker vid variabeln rykte som en omedveten resurs. Bland

annat diskuterar Teece, Pisano och Schuen(1997) rykte i form av att det är

en avgörande resurs eller begränsning för företaget. Amit och Shoemaker

(1993) exemplifierar det omedvetna handlandet i företag genom att se till

hur management agerar. De visar till hur management suboptimerar då de

inte har möjlighet att se till samtliga delar av en komplex organisation och

utför därigenom handlingar som får omedvetna följder i företaget. Något

som ytterligare betraktas som omedvetet handlande i ett företag är rutiner.

Detta gäller såväl rutiner för hela organisationen som för management.

Rutinerna får till följd att resurser och förmågor skapas omedvetet vilket

kan ligga till grund för konkurrensfördelar. (Grant, 1991; Teece et.al, 1997)

3.3.3  Marknadens inverkan på konkurrensfördelar

För att gå närmare in på hur RBP ser till vad det är som styr och påverkar

förutsättningarna för att ett företag skall kunna skapa och utveckla

konkurrensfördelar är det av intresse att visa olika teoretikers syn på

marknadens inverkan. Som vi tidigare nämnt utesluter inte ett resursbaserat

perspektiv möjligheten att marknaden styr konkurrensfördelars skapande

och utvecklande. Dock varierar synen på i vilken utsträckning detta sker.

Vissa teoretiker har utvecklat teorier och åsikter som ligger nära ett

marknadsorienterat perspektiv. Marknaden ger enligt Chandler en rad

möjligheter och förutsättningar vilka det är upp till företags management

att utnyttja och utveckla. Den strategi som management väljer utifrån det

av marknaden givna förutsättningarna vad det gäller konkurrensfördelar

kommer i förlängningen att påverka och styra såväl företaget som

marknaden.(Teece, 1993) Även Penrose (1959) ser till hur marknaden är
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central vad det gäller förutsättningar för konkurrensfördelar. Genom

överkapacitet och marknadsfriktioner, det vill säga

marknadsimperfektioners närvaro, skapar marknaden möjligheter för

företaget att växa och även förutsättningar för att konkurrensfördelar kan

utvecklas. Detta resonemang ger att det är viktigt för ett företag att i ett

första skede analysera omvärldsmiljön och dess inverkan innan de börjar

utveckla resurser och förmågor i syfte att skapa konkurrensfördelar

(Andrews, 1973).

I kontrast till detta befinner sig en rad teoretiker längre ifrån det

marknadsorienterade perspektivet. De lägger större vikt vid att det är

företagen som skapar och förändrar förutsättningarna för att

konkurrensfördelar skall skapas och utvecklas. Detta sker utifrån ett

företags resurser och förmågor vilket leder till mindre osäkerhet då de inre

förutsättningarna i många fall är stabilare än de externa. (Grant, 1991)

Barney (1986) studerar den osäkerhet som ligger i skapandet av

konkurrensfördelar då detta till viss del beror av tur och till viss del av

skicklighet. Han menar att osäkerheten som kommer genom den del som

beror av tur kan minskas genom att företaget utifrån sina resurser ändrar

förutsättningarna på marknaden till att passa dem och deras möjligheter att

utveckla konkurrensfördelar. Förutsättningarna för att ett företag skall

kunna skapa konkurrensfördelar beror vidare enligt Barney (1991; 1995) på

hur ett företag tar en utgångspunkt i de inre styrkorna och svagheterna

snarare än från externa hot och möjligheter. Förutsättningarna för

konkurrensfördelars skapande och utvecklande förändras kontinuerligt.

Håller en teoretiker ett synsätt där marknaden är med och inverkar i en

högre grad skapas ett större beroende för företaget av att kunna anpassa sig

snabbt till förändringarna. Betraktas förutsättningarna för
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konkurrensfördelar snarare som att vara styrda av företaget kan det ses som

att dessa är med och skapar turbulensen i viss utsträckning. Detta sker

genom innovationer vilka påverkar strukturen och i förlängningen miljön.

(Peteraf, 1993)

3.3.4  Från resurser och förmågor till konkurrensfördelar

Givet den diskussion som förts ovan kan det utläsas att sett ur ett RBP-

perspektiv finns det en rad olika tillvägagångssätt för ett företag att bygga

upp resurser och förmågor. Detta kan ske medvetet eller omedvetet, baserat

på tidigare handlande eller utifrån ett nytänkande samt utifrån

förutsättningar som i varierande utsträckning styrs och påverkas av

marknaden eller företaget. Utgångspunkten har varit hur detta påverkar

konkurrensfördelar. Dock räcker det inte att begränsa sig till ovan

diskuterade områden för att kunna se till hur resurser och förmågor

utvecklas till konkurrensfördelar för ett företag, en rad ytterligare variabler

spelar in.

Resurser bör vara svåra för konkurrenter att imitera, de bör även vara

heterogena och helst även unika på de sätt de skiljer sig åt från andra

företags resurser. Vidare är det fördelaktigt för skapandet av en

konkurrensfördel om det råder etableringshinder för andra företag att ge sig

in på marknaden med liknande resurser och det är även viktigt att det finns

immobila faktorförhållanden vilka kan säkerställa att resurserna hålls kvar i

företaget. (Petereaf, 1993) Att resurserna bör vara svåra att imitera

utvecklas av bland annat Kay (1995) och betraktas då vara en följd av att

de oftast skapas omedvetet i företagen. Ett resonemang som bygger vidare

på det immobila som en förutsättning är att resurserna bör vara kollektiva,

det vill säga tillhöra hela organisationen och inte enskilda individer. Detta
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hindrar i viss utsträckning att resurserna försvinner från företaget.

(Lowendahl, 1997) Resonemanget fört av Peteraf (1993) utvidgas

ytterligare genom att ett företag bör betrakta resursers värde, att dessa skall

kunna anses hålla över en längre tidsperiod. Det är även av största vikt att

resurserna har anknytning till företaget och dess verksamhet för att de skall

finnas förutsättningar för dem att utvecklas till konkurrensfördelar. (Collis

& Montgomery, 1995) För att ett företags resurser skall vara beskaffade på

rätt sätt och kunna utvecklas till konkurrensfördelar finns det även ett

behov av ett kunnigt management. Deras uppgift är att ta tillvara de

möjligheter som ges och utnyttja dem för företagets bästa. (Kor &

Mahoney, 2000)

Förutom att resurserna skall ha en anknytning till företaget (Collis &

Montgomery, 1995) anses det, som vi redogjort för i inledningen, av ett

flertal teoretiker vara en gynnsam och i vissa fall nödvändig förutsättning

att det finns en anknytning till den externa miljön. Detta är det som

beskrivs som en matchning mellan resurserna och marknaden där företaget

verkar. Matchningsbehovet baseras på synen att en resurs inte kan utnyttjas

optimalt om inte rådande marknadsförhållanden är de rätta. (Grant, 1991)

Detta visas i sin extrem av Kay (1995) som anser att en konkurrensfördel

endast kan skapas då företagets resurser och förmågor har applicerats på

rätt marknad.

Ett syfte med att matcha resurserna och marknaden baseras på att de

konkurrensfördelar som uppkommer bör vara varaktiga. (Veliyath &

Fitzgerald, 2000) Att konkurrensfördelar är varaktiga kommer även av att

de resurser och förmågor de byggs upp på är svåra att imitera. Detta kan

som tidigare nämnts uppstå bland annat genom företagens omedvetna
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handlande. (Kay, 1995) Varaktigheten kommer vidare av att resurser

formas av de rutiner som finns inom organisationen och i management

vilket även det leder till svårimiterbarhet. (Teece et.al, 1997)

3.3.5  Sammanfattning av RBP

Enligt det resursbaserade perspektivet är ett företags inre resurser och

förmågor av stor betydelse för att skapa och utveckla konkurrensfördelar.

Vi har här diskuterat hur dessa resurser och förmågor enligt RBP

uppkommer och utvecklas både utifrån handlingar som skett i företags

tidigare skeden och utifrån förväntningar om framtiden. Vidare uppkommer

de till viss del omedvetet och till viss del medvetet samtidigt som

förutsättningarna för resurser och förmågor anses bero på marknadens

inverkan i olika utsträckning. Vi har även kunnat utläsa hur detta påverkar

konkurrensfördelars skapande och utveckling, något som också av RBP

anses bero av resurser och förmågors egenskaper, matchningen mellan de

interna faktorerna och den externa marknaden samt varaktighet.

3.4  Vår modell

“Two prominent perspectives on competitive advantages are that they are

the result from either the firm’s position in the industry or its resources and

capabilities [...] neither of these gives the full picture." (Day, 1997, sid 51)

Citatet ovan är målande och belyser väl vår inställning till de nu

presenterade modellerna under föregående avsnitt. Efter vad vi kunnat

utläsa tycks det finnas falanger inom MOP och RBP som anser det möjligt

att utgå från antingen bara företagets interna resurser och förmågor

(Barney, 1991: 1995) respektive att endast fokusera på branschen som

förklarande av konkurrensfördelars skapande och upprätthållande (Porter,
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1980). Vi anser att båda dessa aspekter av de två perspektiven brister. Då vi

valt att fortsätta denna diskussion under antagandet om att ett resursbaserat

perspektiv kommer att utgöra grunden för vår modell baserar sig

grundantagandet på att företagets inre resurser och förmågor är avgörande

för framgång. Med detta sagt utesluter vi inte marknadens inverkan på

konkurrensfördelarnas skapande. Vi menar istället, bland annat likt Kay

(1995), att en konkurrensfördels skapande äger rum först då företagets inre

resurser och förmågor applicerats på en marknad som passar. Kay (1995)

förespråkar således det som ovan benämnts som en matchning mellan

företagets inre och marknaden. Grant (1991) för ett liknande resonemang

och menar att en resurs inte kan utnyttjas optimalt om den inte är

applicerad på rätt marknad och menar därför likt Kay att en matchning till

rätt marknad är nyckeln till utvecklandet av konkurrensfördelar.

Även om ovanstående resonemang leder teorin åt rätt håll anser vi den

fortfarande till viss del otillräcklig. Detta baserar vi främst på två

avgörande faktorer i där det första problemet springer ur synen på företaget

som ensam skapare av konkurrensfördelarnas förutsättning. Såväl Kay

(1995) som Grant (1991) menar att roten till företagets framgång

fortfarande ligger i möjligheten att ur företagets inre, och därmed isolerat

från marknaden, skapa de förutsättningar som sedan vid applikation på rätt

marknad förvandlas till konkurrensfördelar. Således deltar marknaden inte i

skapandet av konkurrensfördelar utan tjänar mer som en statisk enhet där

ett visst givet mönster passar in. Tanken på marknaden som en statisk enhet

är något vi tar avstånd ifrån och menar är den andra svaga punkten i de

resonemang bland annat Kay (1995) och Grant (1991) för.
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3.4.1  Att integrera perspektiven

Av ovan redogjorda skäl ser vi det därför som nödvändigt att ytterligare

utveckla den matchningsprincipen. Vi anser att marknaden har en

betydande roll i skapande av konkurrensfördelar och detta framför allt i

interaktion med företagets inre resurser och förmågor. Något som Amit och

Schoemaker (1997) uttrycker:

“Managers need a way to bring these two perspectives together and

develop a more complete view of competition. We introduce next the

concept of strategic assets to join these two perspectives” (Amit &

Schoemaker 1997, sid 371)

Vår syn är i likhet med Amit och Schoemaker (1997) att skapandet av

konkurrensfördelar är en interaktiv process mellan företagets resurser,

möjligheter och marknaden. I denna interaktion skapas konkurrensfördelar

genom att resurser och förmågor tillsammans med en föränderlig och

krävande marknad, och inte på en statisk sådan, förenas och formar

konkurrensfördelarnas form, funktion och förutsättningar.

Amit och Schoemaker (1997) har utvecklat ett resonemang som tar hänsyn

till ovanstående faktorer med hjälp av något som de benämner Strategic

Assets eller översatt, strategiska tillgångar (ST). Dessa tillgångar utgörs av

både företagets Resources & Capabilities översatt till inre resurser och

förmågor, såväl som marknadens krav och begränsningar, Strategic

Indistrial Factors, översatt till strategiska branschfaktorer (SBF).

Amit och Schoemaker (1997) menar att företaget har ett antal materiella

och immateriella resurser och förmågor som de förfogar över samt vilka är

avgörande för företagets prestation och kunskap. Vidare finns det på
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marknaden en komplex interaktivitet av olika aktörers beteende exempelvis

kunder, konkurrenter, lagar, regler och preferenser som tillsammans ger

upphov till strategiska branschfaktorer. Strategiska branschfaktorer är

avgörande för marknadens utseende och funktion och ändras kontinuerligt.

Tillsammans utgör marknadens olika aktörer och möjligheter, det vill säga

strategiska branschfaktorer, förutsättningarna för ett företag att lyckas på

marknaden.

För att utveckla en strategisk tillgång krävs det att marknadens krav i form

av strategiska branschfaktorer tillgodoses med företagets resurser och

förmågor och att på detta sätt bygga upp en unik kombination av såväl

företagsspecifika som marknadsspecifika strategiska tillgångar i företaget.

Detta kan ske dels genom att utveckla resurser och förmågor som

tillgodoser de krav som strategiska branschfaktorer ställer. Det kan även

ske i ett motsatt förhållande genom att företaget utvecklar vissa resurser

och förmågor vilka skapar omständigheter marknadens aktörer tar tillvara.

Situationen är sällan beroende endast på en part utan istället skapar en

växelverkan mellan företaget och omvärldens aktörer en unik kombination

av företagsspecifika lösningar och de marknadsspecifika kraven, vilka

därmed utgör företagets strategiska tillgångar. Varaktigheten i företagets

strategiska tillgångar varierar med dess unikhet.

Konkurrensfördelar skapas sedan av en eller flera av företagets strategiska

tillgångar och beroende på varaktigheten i de strategiska tillgångarna är

konkurrensfördelen olika stora gentemot konkurrenterna. En mycket

specifik resurs och förmåga kan med en unik kombination av strategiska

branschfaktorer skapa en mycket stark och varaktig strategisk tillgång
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vilket i sin tur, själv eller i kombination med andra strategiska tillgångar,

utgör en konkurrensfördel för företaget.

Enligt Amit och Schoemakers (1997) perspektiv förenas marknadens aktiva

krav och förutsättningar med företagets utveckling av inre resurser och

förmågor i skapandet av strategiska tillgångar och i förlängningen

konkurrensfördelar, ett resonemang vi finner tillfredställande och som

kommer att ligga till grund för den modell som presenteras i figuren nedan.

Figur 7 Vad skapar konkurrensfördelar. (Amit & Schoemaker, 1997, sid 372, egen

bearbetning)

Den teori som Amit och Schoemaker (1997) utvecklat och de begrepp de

använder sig av ligger till grund för den modell som visas i figuren. Ur

figuren kan utläsas det som tidigare redogjorts för att ett företags

strategiska tillgångar skapas genom en matchning mellan de inre resurserna

och förmågorna samt de marknadsspecifika kraven, vilka identifieras

genom strategiska branschfaktorer. Vidare illustrerar figuren att dessa

strategiska tillgångar leder till ett företags konkurrensfördelar. Teorier och

modeller tenderar att vara generella till sitt utformande och på grund av

detta har vi gjort vissa förändringar för att anpassa modellen efter våra
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behov i denna rapport vilket får till följd att den blir bättre lämpad för vår

valda marknad. Denna anpassning har skett illustrativt och

innehållsmässigt. Vi har dels valt att anpassa den högra sidan av figuren,

det vill säga faktorer i företagets omvärld. Utifrån vår förförståelse av

fallstudiens valda marknad har vi valt de faktorer som vi anser är relevanta

i företagets omvärld. Vidare har vi även lagt till konkurrensfördelar som en

del av figuren för att bättre illustrera denna del i modellen. Vi ser det även

som att konkurrensfördelarna i figuren kan stärka varandra och ge företaget

en större fördel om de tillsammans kan uppnå en form av synergieffekt.

Vad som ytterligare illustreras av figuren och som även tidigare nämnts är

hur denna modell delvis intar ett marknadsorienterat perspektiv. Det bör

dock poängteras att resonemanget i grunden är baserat på RBP som vi

kartlagt tidigare i detta kapitel. Vad Amit & Schoemaker (1997) gör är att

de lyfter fram vikten av vissa aspekter av MOP, främst de som gjorde att

detta var det rådande paradigmet under ett flertal år. Genom att kombinera

MOP med RBP för de båda teoretikerna det marknadsorienterade synsättet

vidare. Detta sker då de i motsats till den klassiska synen att tala om att

positionera sig på en statisk marknad diskuterar hur en dynamisk marknad

är med och skapar förutsättningar för konkurrensfördelar genom att

strategiska branschfaktorer är en av flera bestämmande faktorer för

strategiska tillgångar.

3.4.2  Tänkt tillämpning

Den teori som här har presenterats skall tillämpas i rapportens analys. Om

detta fungerar tillfredsställande förväntar vi oss även kunna utläsa teorins

relevans för vår valda marknad. Tillämpningen kommer att ske främst på

två sätt med olika syften. Det första sättet på vilket modellen kommer att
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tillämpas är genom att se till hur konkurrensfördelar skapas på marknaden,

studerat både ur ett nuvarande och ett framtida perspektiv. Detta kommer

att ske dels genom att de nuvarande konkurrensfördelar som identifieras i

empirin kommer att ligga till grund vid vår identifiering av de strategiska

tillgångar som bygger upp dem. Dessutom kommer vi att identifiera de

trender som styr framtidens strategiska tillgångar och i förlängningen, där

det är möjligt, försöka se hur dessa påverkar konkurrensfördelarna. Det

andra sättet på vilket modellen kommer att tillämpas är genom att se till

vilka parter som styr de strategiska tillgångarna och därmed påverkar

konkurrensfördelarnas utformande. Här syftar modellen till att klargöra om

det främst är marknaden eller företaget som styr de strategiska

tillgångarnas utformande. I vår tillämpning av modellen kommer vi inte att

i detalj studera vilka specifika resurser och förmågor som ligger till grund

för de strategiska tillgångarna. Som en följd av detta kommer vi heller inte

att göra någon skillnad mellan resurser och förmågor. Vi anser att denna

tillämpning av modellen kommer att vara tillräcklig för att kunna testa de

antaganden vi gjort gällande modellens utformning samt uppfylla

rapportens syfte.

För att tydliggöra användandet av modellen skulle följande exempel kunna

illustrera dess praktiska användning. Vi tänker oss att efter empiri är

presenterad skall vi i analysen identifiera de konkurrensfördelar som går att

finna och därefter de strategiska tillgångar som tillsammans bygger upp

dessa. Därefter går vi vidare ner i modellen för att försöka finna styrandet

av de strategiska tillgångarna. Upphovet till dessa kan som bekant enligt

modellen både finnas i företaget eller i dess omgivning. Analysens mål blir

således att identifiera konkurrensfördelarna och de strategiska tillgångar

samt utröna vem som styr de strategiska tillgångarna. En viktig detalj i vår
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modell är dock att den del som kallas ”omvärld” inte får likställas med

”branschen” i ett MOP-synsätt. Vi menar att omvärldens krav och

uppfattning om vad dessa konkurrensfördelar består i inte definierats

utanför företagens kontroll och inverkan. Istället menar vi att det hela tiden

finns en växelverkan mellan företagen och omvärlden som tillsammans

skapar de krav och uppfattningar om konkurrensfördelarnas utseende.

Således är företagen med på två ställen i modellen, både som företag och

som tillverkare.

Modellen som ursprungligen är tänkt av Amit och Schoemaker (1997) att

användas för ett företag när de identifierar konkurrensfördelar på en

marknad har av oss använts på ett något annorlunda sätt. Då vi velat

använda modellen med syfte att utröna konkurrensfördelar på en marknad

utan att uttryckligen framhålla företaget som utgångspunkt kan det vid en

första anblick tyckas att modellen inte används för dess ursprungliga syfte.

Vi menar att så inte är fallet av två anledningar. Dels har vi uttryckligen

sagt att denna uppsats är skriven ur ett företagsperspektiv och därmed är

det företaget och dess konkurrensfördelar som ligger i fokus. Dessutom ser

vi att företagen på marknaden tillsammans skulle kunna sägas utgöra

marknaden på en aggregerad nivå då det är företagen som säljer

produkterna och som därmed måste söka etablera och skapa

konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. Således menar vi att vårt

användande av modellen kan sägas motsvara det ursprungliga syftet som

Amit och Schoemaker (1997) hade när de skapade modellen.

3.4.3  Sammanfattning

Utifrån den diskussion som förts rörande Amit och Schoemakers (1997)

resonemang samt den modell som vi här beskrivit har vikten av att
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integrera företagets inre resurser och förmågor samt marknadens

förutsättningar visats. Denna härledning som mynnat ut i den ovan

beskrivna modellen motsvarar en stor del av vårt teoretiska

kunskapsbidrag. Av denna anledning kommer vi inte närmare i analysen att

återvända till denna härledning av MOP och RBP. Istället kommer fokus

att ligga på modellen och vår möjlighet att tillämpa empirin på modellen

och därmed besvara våra inledande problemfrågor. Vi kommer senare i

rapporten att testa den modell som vi här presenterat och anpassat genom

att applicera den på vår relevanta marknad. Om den anpassade modellen

finnes relevant är syftet att den skall kunna utnyttjas teoretiskt av andra

som i framtiden vill analysera marknader vilka karaktäriseras av offentlig

upphandling.
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4  Empiri

Under detta avsnitt kommer vi att presentera relevant

information för att göra det möjligt att med hjälp av vår

teoretiska referensram besvara våra problemfrågor i

analysen. Materialet härrör från de intervjuer som

genomförts med landsting, kommuner, distributörer

och tillverkare. När information från andra källor än

intervjuer med aktörer används kommer detta att framgå i texten.

4.1 Inledning

Utgångspunkten för det empiriska kapitlet är den

modell som presenterats i den teoretiska

referensramen. Vi har valt en struktur som följer

den högra sidan av denna modell, det vill säga att

informationen nedan presenteras i enlighet

med de relevanta aktörerna som identifierats i

omvärlden. Vi kommer inledningsvis att

redogöra för marknadens ramverk LOU, där relevanta delar av lagen

presenteras och beskrivs. Områden som kommer att behandlas under denna

del är affärsmässighet och konkurrens, upphandlingsformer,

upphandlingsförfarande enligt LOU samt aktörernas syn på LOU.

Nästa del av empirin kommer att behandla kunden vilken består av två

segment, landsting och kommuner. Som vi redogjort för i metoden har vi

valt att kontakta fyra olika landsting samt tio kommuner som befinner sig

Figur 9 Marknadens aktörer
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inom dessa landsting. De landsting som valts att representera kunderna på

marknaden för enteral nutrition är Stockholms Läns Landsting,

Västmanlands Landsting, Västra Götalands Läns Landsting samt

Östergötlands Landsting. Den andra delen av kunderna representeras av

kommunerna där Alingsås, Enköping Göteborgs stad Hallstahammar,

Linköping, Norrköping, Stockholms stad Södertälje, Trollhättan samt

Västerås valts ut. Områden som kommer att behandlas under denna del är

aktörerna, upphandlingen, kunskapen, användandet, kontakt med

tillverkarna och framtida förändringar.

Efter kunden följer distributörerna. Vi har kontaktat fyra distributörer vilka

utgörs av ICA Menyföretagen, Kronans Droghandel, Servera och Tamro.

Områden som distributörerna gett sin syn på är: distributionskanaler,

distributören och tillverkaren, distributören och kunden och framtidens

distribution.

Sist i empirin ger de fem största tillverkarna på marknaden som

representeras av Abbott, Fresenius-Kabi, Novartis, Nutricia samt Semper

sin syn på områden som: synen på marknaden, kunderna, upphandlingen,

distributörerna och framtida utveckling.

Då alla intervjuade aktörer erbjudits anonymitet kommer dessa

fortsättningsvis inte att pekas ut enskilt utan endast benämnas i grupp så

som landstingen, kommunerna, distributörerna eller tillverkarna. Vad som

framkommit vid intervjuerna kommer nedan att presenteras enligt denna

ordning. Frågeunderlaget för intervjuerna återfinns i bilaga 1-3.
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4.2  Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är ramverket för hur

upphandlingen och avtalsslutandet på den studerade marknaden skall ske.

Lagen är skriven ur en offentlig verksamhets perspektiv men berör samtliga

organisationer och företag inblandade vid en offentlig upphandling.

(Campbell, 1999) Då vi tidigare nämnt att LOU kan vara av betydelse för

en förståelse av konkurrensfördelar på marknaden för enteral nutrition

inleder vi här med att redogöra för relevanta aspekter av lagen.

4.2.1 Affärsmässighet och konkurrens

LOU skapades till följd av EUs (dåvarande EG) strävan efter att öppna upp

den inre marknaden och främja konkurrensen. Syftet var att genom en ökad

affärsmässighet verka för att göra de offentligt upphandlade marknaderna

mer konkurrensutsatta med förhoppningen att det skulle leda till en bättre

effektivitet. (Hedlund & Olsson, 1994) Detta framkommer genom lagens

fjärde paragraf, att upphandling skall ske genom att utnyttja de

konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt ske på ett affärsmässigt

sätt. (LOU, 1992:1528)

4.2.2  Upphandlingsformer

Varje inköp som görs av en offentlig verksamhet skall ske i form av en

upphandling, oavsett storleken på inköpen. Enligt LOU finns det ett antal

möjliga tillvägagångssätt vid en offentlig upphandling. De olika

upphandlingsformernas användande är beroende av tröskelvärden samt de

specifika förhållanden runt upphandlingen. (Blom, et.al., 1999/2000) För

enteral nutrition används främst öppen upphandling. Vid fall då kommuner

och landsting gör inköp under tröskelvärdet kan direktupphandling bli

aktuellt. (Kunder, 2002) Den öppna upphandlingen som sker över
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tröskelvärdet, 1,7 miljoner kronor, innebär att samtliga intresserade

tillverkare får lämna anbud och att prövning och antagande av anbud sker

utan förhandling. (Hellgren, et.al., 2002)

Vid en upphandling under tröskelvärdet i form av en direktupphandling

sker upphandlingen utan att krav på anbud infodras. (Hellgren, et.al., 2002)

Den direkta upphandling är vad som i vardagligt tal benämns direkta inköp

av verksamheten. Dock skall även direkta upphandlingar följa LOU och

ske enligt regeln om affärsmässighet, exempelvis genom att prisuppgifter

från ett flertal tillverkare bör beaktas. Den direkta upphandlingen får enligt

LOU endast ske då synnerliga skäl föreligger och beloppet som upphandlas

är lågt. (NOU, 2002) Vad det gäller direktupphandling följer de flesta

kommuner och landsting rekommenderade riktlinjer att stadga en

inköpspolicy där direktupphandling får ske av enteral nutrition upp till ett

eller två basbelopp på 36 900 kr respektive 73 800 kr. (Kunder, 2002)

Under avtalsperioden får tilläggsupphandlingar utan föregående

annonsering ske om det gäller ytterligare produkter från en tillverkare som

redan finns på avtal. Det skall i dessa fall gå att utläsa ett klart behov av de

specifika produkterna. (Hellgren, et.al., 2002)

Om ett avtal slutits enligt en öppen upphandling har verksamheten

möjlighet att gå utanför detta avtal för att göra inköp av produkter som

tillfredsställer verksamhetens behov på ett sätt som inte de upphandlade

produkterna kan. De kompletterande inköpen sker i form av

direktupphandling och skall följa LOUs regelverk för detta samt

inköpspolicyn i verksamheten. Om inte särskilda omständigheter föreligger

skall verksamheten följa de avtal som slutits i organisationen genom den

upphandlande enheten. (NOU, 2002)
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4.2.3  Upphandlingsförfarande enligt LOU

Vid en öppen upphandling skall annonsering ske av upphandlingen enligt

sjätte paragrafen. (LOU, 1992:1528) Annonseringen skall vara tillgänglig

för tillverkare i hela Europa genom att den skall ske i ”Official Journal”.

Vidare kompletterades LOU i fråga om annonsering 2001 med att även

upphandlingar under tröskelvärdet skall göras tillgängliga i en större

utsträckning genom annonsering i allmänna elektroniska databaser.

(Hellgren, 2001) Inför en upphandling skall ett förfrågningsunderlag

samanställas med en kravspecifikation. Förfrågningsunderlaget skall vara

fullständigt och tydligt, dels för att anbudsgivarna skall ha klara besked om

vad de kan grunda sina beräkningar på och dels för att underlätta arbetet

med att objektivt och rättvist pröva de inkommande anbuden. Så långt som

möjligt bör prövningskriterierna i kravspecifikationen vara mätbara. De är

även fördelaktigt om kriterierna i förfrågningsunderlaget rangordnas och

eventuellt viktas enligt skall – och börkrav. (Hellgren, et.al., 2002)

Förfrågningsunderlaget får heller inte riktas mot eller peka ut en viss

tillverkare. (Campbell, 1999)

Prövningskriterierna kan delas in i två huvudkategorier enligt 22:a

paragrafen, det ekonomiskt mest fördelaktiga och lägsta pris. (LOU,

1992:1528) De två kriterierna är likställda och det skall i

förfrågningsunderlaget klart framgå vilket av de båda som prioriteras vid

utvärderingen. I begreppet det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet skall

hänsyn tas till samtliga omständigheter, till exempel pris, kvalitet,

leveranstid, service och tekniska egenskaper. Väljs kriteriet

totalekonomiskt mest fördelaktigt som beslutsgrund vid en upphandling

lämnas en större bedömningsfrihet än vid kriteriet lägsta pris, det ger med

andra ord större utrymme för egna tolkningar. Vid en utgångspunkt i detta
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kriterium är det viktigt att ha utformat förfrågningsunderlaget enligt ovan.

(Blom, et.al., 1999/2000)

4.2.4  Aktörernas syn på LOU

Vi har hittills redogjort för LOU utifrån lagtexten och experters tolkningar

av lagen. Ytterligare information har samlats in om vad lagen praktiskt

innebär för de berörda aktörerna på marknaden genom de intervjuer som

gjorts.

Enligt kunderna, landstingen och kommunerna, innebar LOU ett

omfattande administrativt arbete för främst de upphandlingsansvariga.

Mycket av det som lagen reglerade innebar enligt kunderna att processen

blev byråkratisk och drog ut på tiden. Som exempel angav flera av de

tillfrågade upphandlarna att den tiden som enligt LOU skall löpa mellan

annonsering tills dess att anbudstiden gått ut var längre än nödvändigt. Ett

ytterligare exempel var den expertkunskap som krävdes för att samanställa

förfrågningsunderlagen. I brist på kunskap och rädsla för att göra fel var en

utveckling enligt kunderna, att pris i en allt större utsträckning fick vara

avgörande vid en upphandling. Den tunga administrationen angavs som en

av orsakerna till att enteral nutrition upphandlas med livsmedel i

kommunerna. Vidare nämndes även att den allt striktare lagen också sågs

som positiv av kunderna då den hjälpte dem att strukturera sin upphandling

genom ett klart definierat regelverk. Enligt en del av upphandlarna

skapades en viss trygghet då de visste att ett avtal slutits i enlighet med

LOU och att detta inte skulle kunna ifrågasättas. Referensgruppen syftar till

den sammansättning av representanter med kunskap om enteral nutrition

vilka har till uppgift att utreda och besluta vid upphandlingen. Att

referensgruppen som var de med den största kunskapen inom området
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också hade mest att säga till om i upphandlingen ansåg båda

aktörsgrupperna vara positivt.

Kostnadsmedvetenheten vid upphandlingarna ansågs också ha ökat sedan

LOU trätt i kraft. Bland annat då det blev lättare att jämföra de olika

anbuden som lämnades vid upphandlingarna. LOU ansågs även av de flesta

kunder ha ökat affärsmässigheten i kommunerna och på så sätt även

konkurrensen. Att konkurrensen ökat hade visat sig vara både positivt och

negativt. Det uppstod vissa problem då lokala leverantörer hamnade i

skymundan. Dessa var oftast mindre och hade inte samma resurser som

stora företag i konkurrensen om kommunernas och landstingens avtal.

Detta problem bottnade även i att kunderna inte gavs någon större

möjlighet att förhandla med anbudsgivarna. Detta gjorde att LOU skapade

en brist på flexibilitet i anbudsförfarandet vilket också lämnade ett mindre

utrymme för att uppnå de lägsta priserna. Den bristande flexibiliteten i

LOU var även något som framhävdes av tillverkarna. De menade i vissa

fall att det var både intressantare och lättare innan LOU infördes då det

fanns ett större utrymme för att förhandla med kunderna.

4.3  Kunden

Under detta avsnitt följer en redovisning av de två kundgrupperna landsting

och kommuners syn på enteral nutrition och relevanta områden på

marknaden. Nedan inleder vi med landstingen.

4.3.1  Landstingets aktörer

Vi kommer att börja med att ge en beskrivning av de olika yrkeskategorier

vi valt att intervjua på landstinget. Vi kommer att beskriva relevant
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information om aktörernas kontakt med de enterala produkterna. Detta för

att underlätta för läsaren att vidare följa de hänvisningar som följer i

kommande stycken. De fem yrkeskategorierna är inköpare på landstinget,

läkare, dietister, sjuksköterskor, undersköterskor samt kökspersonal.

Inköparen

Inköparens roll är huvudsakligen av administrativ karaktär. Det är

inköparen som ansvarar för den affärsmässiga kontakten med tillverkaren

både vid anbudens sammanställning samt vid avtalets slutande. Inköparens

främsta uppgift är att säkerställa att upphandlingen sker enligt LOU och

därmed fullgöra upphandlingens lagstadgade funktion nämligen att vara

affärsmässig och inbjuda till konkurrens. Inköparen har ingen djupgående

kunskap kring produkternas funktion och skillnader.

Läkaren

På grund av läkarens delade ansvar med dietisten beträffande möjligheten

till utskrift av enterala produkter varierar rollen mycket beroende på

dietistens erfarenhet och patientens sjukdom. Läkaren och dietisten beslutar

ibland tillsammans om vilken typ av sondnäring som patienten skall få

medan inblandningen i ordination av kosttillskott sällan sker. Det är även

läkarens uppgift att hantera en stor del av tekniken och då främst i fråga om

att sätta sonder och peggar hos patienter. En eller flera läkare ingår relativt

ofta i landstingets referensgrupp.

Dietisten

Dietisten ansvarar främst för att kunna utläsa patientens speciella behov av

näringsämnen i kosten och att se till att behoven tillfredsställs. Dietisterna

utgör en form av expertgrupp som kopplas in när övrig personal behöver
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hjälp eller då patienten skall lämna sjukhus eller vårdhem men fortsätta

med näringstillskott i någon form och är berättigad till detta på recept.

Dietisterna utgör dessutom ofta kärnan i landstingets referensgrupp.

Sjuksköterskan

Rollen som sjuksköterska kan innebär att praktiskt dela ut och bestämma

vilka kosttillskott en patient skall ha. De deltar även aktivt tillsammans

med dietisten och läkaren för att beräkna vilket extra näringsintag en

patient behöver. Vidare sätter sjuksköterskan gastroskop eller byter peggar

och knappar på patienter som använder dessa för intagandet av

sondnäringen. Sjuksköterskan kan tillsammans med undersköterskan vara

kostansvarig på avdelningen och då ansvara för beställning av enteral

nutrition till avdelningarna samt till viss del för utbildning av ny personal.

En kostansvarig sjuksköterska ingår ofta i landstingets referensgrupp.

Undersköterska

Undersköterskans uppgifter gällande enteral nutrition innebär ofta att

praktiskt dela ut och bestämma vilken typ av kosttillskott som patienten

skall ha. Detta kan ske på rekommendation av exempelvis läkare, dietist

eller sjuksköterska men också på eget initiativ. Den kostansvarige på

avdelningen är ofta undersköterskan men denne sitter sällan med i

landstingets referensgrupp.

Köket

Kökets roll i kedjan för enteral nutrition handlar nästan uteslutande om att

sköta beställningen och förvaringen av produkterna. De exakta rutinerna

kan skilja sig åt mellan olika sjukhuskök men generellt har köket ett eget

budgetansvar och fungerar som ett serviceställe åt avdelningarna för bland
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annat enteral nutrition. Köket har ofta en representant med i någon av

landstingens referensgrupper, dock inte alltid i referensgruppen för enteral

nutrition.

4.3.2  Upphandlingen i landstinget

Upphandlingsprocessen startade oftast ett år före det gamla avtalet gått ut,

vilket kunde betyda avtalsperioden plus en eventuell tilläggsperiod vilken

oftast utnyttjades. I merparten av de undersökta landstingen genomfördes

upphandlingen av kosttillskott och sondnäring ihop, en trend som blev allt

vanligare på grund av produkternas ofta kompletterande och ibland

överlappande användning. Upphandlingen inleddes ofta med att inköparen

samlade in statistik från de olika avdelningarna och köket samt från

tillverkarna. Detta skedde enligt inköparna för att de skulle kunna bilda sig

en uppfattning om hur förbrukningen sett ut samt utvärdera de avtal som

funnits. Inköparens nästa uppgift var ofta att sammankalla referensgruppen

för att få en mer förklarande bild av önskemålen och behovet inför nästa

avtalsperiod. Referensgruppens främsta uppgift var att sammanställa den

kravspecifikation som bifogades i förfrågningsunderlaget till tillverkarna.

När sedan anbuden inkommer skall referensgruppen utvärdera dessa och

fatta beslut om vilken eller vilka produkter som skall upphandlas.

Referensgruppen kärna utgjordes av dietister som med sin

specialistkunskap ofta fungerade som experter och sakkunniga. I övrigt

bestod referensgruppen ofta av läkare, vilka främst kompletterade upp

teknikkunnandet, samt av kostansvariga sjuksköterskor och

undersköterskor som ofta blev patientens språkrör beträffande produkters

olika popularitet. Under upphandlingsperioden bjöds ofta tillverkarna in för

kortare presentationer av nyheter och i några landsting inleddes även

kortare testperioder av utvalda produkter under denna period.
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Urvalsprocessen

När kravspecifikationen, testning av tillverkarnas produkter samt

sammanställningen av tillverkarnas anbud genomförts, samlades

referensgruppen och inköparen för att besluta om vilka produkter som

skulle upphandlas. Inköparens roll i denna process var aldrig beslutande

utan skulle uteslutande vara att övervaka att LOU efterlevdes samt att

referensgruppen hade tagit del av all information. Sättet som detta

övervakande främst tog sig i uttryck var att inköparen krävde att

referensgruppen skulle motivera sina val av produkter. Stod valet mellan

två produkter med olika pris krävdes en tilläggsmotivering för att kunna

välja den dyrare. Dock framgick det av de flesta deltagare i

referensgrupperna att inköparen ofta var mycket tillmötesgående och tog

intryck av deltagarnas argument något som gjorde att det sällan eller aldrig

skapades meningsskiljaktigheter mellan referensgrupp och inköpare. Detta

sågs även som en nödvändighet då referensgruppen uttryckte att deras

utvärdering av anbuden samt det slutliga beslutet sällan avgjordes av priset

utan att andra faktorer spelade in. Det genomsnittliga antalet tillverkare

som upphandlades i ett landsting beträffande sondnäring var tre, med lokala

variationer innehållande allt från två till fem tillverkare. Ofta upphandlades

två huvudtillverkare som valts för standardsondnäringen och eventuellt

ytterligare en för komplement på specialområden. Beträffande

kosttillskotten upphandlades ofta betydligt fler tillverkare och sorter.

Beträffande referensgruppens utvärdering menade de flesta att kriterier som

produktens innehåll och art vägdes in i valet mellan olika produkter både

för kosttillskott, sondnäring samt vidhängande teknik. Dock ansågs

sondnäringarna och kosttillskotten vara standardiserade i en sådan
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utsträckning att produkten i sig inte kunde vara det avgörande

utvärderingskriteriet. Istället framhölls att det tillverkaren kunde erbjuda

som ett komplement till produkterna var viktigt vid utvärderingen. Det

tydligaste exemplet på detta var den service tillverkarna erbjöd i form av

möjlighet att snabbt rycka ut och avhjälpa fel på exempelvis tekniken, att

ha en bra leveranssäkerhet samt tillgång till bra rådgivning vid behov.

Detta sågs som mycket viktiga kriterier vilka ofta fällde avgörandet mellan

de olika tillverkarna. Service var även något som referensgruppen upplevde

hade förbättrats i tillverkarnas anbud under de senaste åren genom till

exempel bättre utbildningar och information om produkterna. Vidare

menade många deltagare i de olika referensgrupperna att beträffande

sondnäringens teknik var aspekter som att produkten var lätthanterlig, att

det var stora och bra kopplingar mellan teknik och produkt samt att denna

kunde användas för ett enhetligt sortiment viktiga, vilket inte alltid var

fallet.

Beträffande kosttillskotten framhölls återigen produktens innehåll som

viktig i valet mellan produkter. Dock menade referensgrupperna ofta att till

följd av att skillnaden mellan de olika produkterna var relativt små hade

antalet smaker som produkten fanns tillgänglig i allt viktigare. Samtidigt

nämndes även från flera håll och speciellt från dietisternas sida att

tillverkarens bredd i sortimentet var en viktig faktor som med de allt

hårdare kraven från framför allt inköparna på ett mindre och mer enhetligt

sortiment kunde fälla avgörande mellan olika tillverkare. Med bredd avsågs

här att möjligheter fanns att köpa så många olika typer och varianter av

kosttillskott i så många olika smaker som möjligt.
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Ytterligare en faktor som de flesta i expertgruppen menade spelade en viss

roll var priset. Dock rådde det ett relativt gott överensstämmande om att

priset alltid var underordnat produktens funktion och den service som

produkten var behäftad med. Priset ansågs lika prioriterat för sondnäringen

som för kosttillskotten och flera ur referensgrupperna menade att om

kostnaden skilde sig åt en krona hit eller dit var det inte avgörande så länge

som produktens bättre funktion gick att motivera.

Beslutsprocessen

När referensgruppen utvärderat produkterna och jämfört deras pris i

förhållande till dess funktion togs besluten om vilka produkter som skulle

väljas. En tydlig tendens, vilken uttrycktes av både referensgruppen och de

övriga yrkeskategorierna, var att om inget revolutionerande hade hänt kom

sällan ett byte av sondnäring till skott. Faktorer som antyddes skulle kunna

innebära ett byte var till exempel att den tidigare upphandlade produkten

inte visat sig fungera väl, att en tillverkare alvarligt försummat sina

åtaganden, exempelvis gällande leverans, eller att en ny produkt

framkommit som visat avgörande fördelar. Att förändringar som dessa

krävdes kom av främst två anledningar. Den ena handlade om tekniken och

rörde den praxis som fanns mellan tillverkarna och landstingen. Denna

gjorde gällande att landstingen ofta fick låna viss teknik i form av pumpar

vilka var nödvändiga för att bruka sondnäringen på vissa patienter. Lånet

gällde så länge som landstinget endast använde tillverkarens produkter ihop

med tillverkarens pumpar. Således drog tillverkaren tillbaka pumparna om

de inte fanns med i det nya avtalet. Till fakta hör att dessa pumpar ofta

visade sig finnas över hela sjukhuset och ibland hela landstinget samt i

hemmen hos de patienter som fick hemsjukvård. Vidare fungerade

pumparna inte alltid ihop med andra tillverkares produkter. Av denna
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anledning fann personalen att byte av alla dessa pumpar som i vissa

landsting kunde uppgå till flera hundra i antalet var en mycket mödosam

och besvärlig manöver som inte företogs i annat fall än då det verkligen

inte fungerande med nuvarande tillverkare. Den andra anledningen, som till

viss del hörde ihop med den första, rörde teknikens olika utseende och till

viss del funktion. Att lära en hel organisation samt patienter på och utanför

sjukhuset hur dessa fungerade var inte oöverkomligt men betungande och

ansågs, av framför allt dietisterna men även de övriga yrkeskategorierna, ta

allt för mycket tid och resurser i anspråk. Av ovanstående anledningar

menade vissa respondenter att de bästa produkterna på marknaden inte

alltid användes då valet till en hög grad avgjordes av vana vid vissa

inarbetade produkter.

Beträffande kosttillskotten fanns inga hinder för byte mellan tillverkarna

varför detta kunde ske utan större komplikationer. Dock inträffade detta

sällan enligt medlemmar ur referensgruppen av den enkla andledningen att

bredden och patientens valfrihet gjorde att de gärna såg att så många

kosttillskott som möjligt fanns upphandlade. Istället valde referensgruppen

ofta att komplettera redan befintliga avtal med bra produktnyheter något

som inköparen ofta ansåg ledde till ett alldeles för omfattande

produktsortiment. Motsättningen mellan inköpare och referensgrupp

beträffande sortimentets bredd handlade enligt många inköpare om

referensgruppens bristande förståelse för affärsmässighet. Inköparna ansåg

att de fick bättre priser om de kunde garantera en viss kvantitet från en

tillverkare än om detta inte kunde ske. I takt med att sortimentet växer

ansåg inköparna att denna möjlighet minskade och därmed försämrades

priset. Dock ansåg såväl många av referensgruppens medlemmar samt de

flesta inköpare att sortimentet gick mot att bli allt mer begränsat vilket rent
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praktiskt innebar att exempelvis antalet produkter med liknande funktion

och samma smak minskade.

Samarbeten

Samarbeten mellan de olika landstingen gällande upphandlingen och dess

förfarande förekom i relativt stor utsträckning. De flesta inköpare menade

att dessa kommer att öka framöver då det ofta ansågs vara genom

samarbeten som landstingen kunde spara pengar. Dock fanns det stora

motsättningar mellan hur de olika inköparna ansåg att detta samarbete

skulle gå till. De flesta var visserligen överens om att fler aktörer och större

volym gav bättre priser, dock på bekostnad av ett mycket tungrott

administrativt arbete. Det var främst på referensgruppsnivå som problemen

uppstod och de två större landstingen hade redan idag ett tjugotal olika

viljor att förena från olika organisationskulturer och med olika åsikter.

Dessa ansåg det omöjligt att utöka samarbetet med ytterligare parter.

Vidare ansåg ett av de större landstingen att de inte tjänade på att samarbeta

utan att detta bara gynnade de mindre samarbetsparterna, vilket ytterligare

förstärkte att de inte ansåg ett samarbete motiverat. Vissa av

referensgrupperna i dessa landsting uttryckte även en oro över att

tillverkarna ensamma inte skulle kunna klara av de kvantiteter och den

service det skulle röra sig om vid avtalen till samarbetena. De mindre

landstingen ansåg dock att ytterligare samarbeten kunde bli aktuella

framöver, dock var det mycket oklart i vilken form och när dessa skulle

ske. För tillfället ansågs det inte finnas fungerande former för

framgångsrika samarbeten. De samarbeten som ägt rum fram till idag rörde

främst, med undantag från ett mindre landsting, förfrågningsunderlaget och

erfarenhetsutbyte kring upphandlingsförfarandet.
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Vissa av landstingen samarbetade med kommunerna i regionen. Ett

samarbete som ofta fungerade genom att kommunerna gav landstinget en

fullmakt att ”ta häng” på deras avtal. Dock deltog sällan representanter från

kommunen i själva referensgruppen och därmed ej i utvärderingen av

produkterna. I ett av landstingen där samarbete med kommuner bedrevs

deltog så många som 17 kommuner vilket gjorde att den totala

upphandlingen för enteral nutrition var oerhört omfattande.

4.3.3  Kunskapen i landstinget

Kunskapen kring enteral nutrition ansågs generellt låg inom landstinget

men under ständig förbättring enligt de flesta dietisterna. En ökad

medvetenhet om den enterala nutritionens betydelse för läkningsprocessen

och tarmens funktion ansågs ligga till grund för den ökande kunskapen. En

kunskapsökning som lett till ett ökat användande av enteral nutrition, ofta

på bekostnad av den parenterala nutritionen. Dock menade dietisterna att

kunskapen var långt ifrån tillfredställande och tycktes variera mycket

beroende på vilken yrkeskategori som undersöktes. När dietisterna

hänvisade till kunskap avsågs främst kunskapen om kostens och de enterala

produkternas betydelse för patientens tillfriskande och inte hanteringen av

de olika produkterna. Ju längre ner i yrkeshierarkin desto sämre kunskap,

var generaliseringar som ofta framhölls. Den största bristen kunde därför

urskiljas i gruppen undersköterskor och även till viss del i sjuksköterskor.

Variationen som trots allt fanns menade många dietister kunde hänföras till

intresse och därmed utbildning. Den personal där intresse fanns kom

generellt också att uppvisa en högre utbildningsbenägenhet och därmed

kunskap, detta enligt såväl dietister som berörd personal.
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Det fanns dock andra parametrar som också var avgörande för kunskapens

spridning, som exempel nämndes ofta läkarnas intresse. En del dietister

framhöll att läkarna ofta ansvarade för den uppmuntran som riktades till

övrig personal att tillägna sig kunskap då läkaren oftast var chef på

avdelningen. På de avdelningar där läkarna hade ett eget intresse och

därmed en högre kunskapsnivå, ofta främst för teknik som pumpar, slangar,

peggar och knappar, uppmuntrades utbildning hos personalen vilket

givetvis fick genomslag i personalens kompetens enligt de flesta

dietisterna. Många dietister och även övrig personal menade att läkarna

dessvärre sällan prioriterade intresset för enteral nutrition varför området

länge kommit lite i skymundan.

Vidare menade en övervägande majoritet av dietisterna att den generella

kunskapsnivån tycktes variera mycket med landstingets arbete och de

resurser som satsades på näringsområdet. I vissa landsting där det bildats

speciella nutritionscentra och där det bedrevs forskning och kliniska tester

kring näring och dess inverkan på patientens hälsotillstånd ansågs

kunskapen generellt högre. Vid dessa utvecklingsinsatser var tillverkarna

ofta inblandade, något som dietisterna såg som positivt då det tillförde

resurser som landstinget saknade vilket i förlängningen möjliggjorde att

kunskapen om enteral nutrition ökade. En förhoppning som vissa dietister

uttryckte i samband med detta var att socialstyrelsens beslut att inrätta

nutritionsråd i alla landsting framöver förhoppningsvis skall höja

kunskapen och även intresset för detta område.

Utbildning

De flesta respondenter, men framför allt dietisterna, uttryckte att

utbildningen generellt var bristfällig och att de gärna skulle se en högre



Konkurrensfördelar på en marknad som karaktäriseras av offentlig upphandling

80

lägsta nivå hos personalen. De uttryckte ofta att landstinget borde stå för

mer utbildning på detta område men att de på grund av den rådande

resursbristen förstod att så inte kunde bli fallet. Beträffande den utbildning

som skedde framkom att det i alla landsting var tillverkarna som stod för

den största delen av denna. Dock ansåg såväl dietister som övrig personal

att detta var bra och fungerade väl, de uttryckte ofta att det var tillverkarna

som hade kunskaperna om nya produkter och således var de som skulle

informera. Vidare ansågs även att de hade större resurser för

utbildningsinsatser. Utbildningen skedde normalt genom att dietisten bjöd

in en tillverkare eller såg till att tillverkaren ordnade en föreläsare i ämnet

enteral nutrition. Dessa utbildningstillfällen var ofta frivilliga och varierade

i uppskattning av personalen bortsett från läkarkåren som enligt såväl

dietisterna som övrig personal sällan eller aldrig var närvarade. Beträffande

övrig personal som sjuksköterskor och undersköterskor ansåg de flesta att

utbildning behövdes men när de konfronterades med hur många

utbildningar de själva deltagit i framkom ofta att dessa var få. De flesta

menade att utbildning behövdes men inte för dem själva utan för andra. De

ansåg ofta att tillverkarnas säljbesök var tillräckliga för att kunna

underhålla och fortbilda den kunskap de hade.

Av den utbildning som skett i samarbete med eller enbart från tillverkarnas

sida var kunskapen om vilken tillverkare som stått värd för en viss

utbildning liten. De flesta ansåg att de vara medvetna om att en tillverkare

deltagit i utbildningen men att denna inte närmare kunde identifieras. De

menade vidare att utbildningen ofta hölls fri från ren produktreklam och

kunskapen hos föreläsaren upplevdes ofta mycket bra. Att utbildningen

bedrevs i den anda som idag skedde ansågs generellt som bra och några
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önskemål om hur denna skulle kunna förbättras framfördes sällan eller

aldrig.

Såväl dietisterna själva som övrig personal tillmätte dietistens yrkesroll

som mycket viktig för beslutandet och genomförandet av de utbildningar

som anordnades, vare sig de förekom i tillverkarnas eller landstingets regi.

I en del landsting menade övrig personal att det var vissa utvalda dietisters

brinnande intresse för näring och enteral nutrition som avgjorde hur mycket

utbildning som faktiskt genomfördes. Vidare framkom från främst

dietisterna att möjligheten att få personalen intresserad av dessa frågor

också till stor del styrde i hur stor utsträckning som utbildningen fick en

effekt och bidrog till att kunskapen ökade. Att det fanns ett klart samband

mellan intresse och kunskap var nästan alla dietister överens om.

Dietisterna framhöll uteslutande att de ville agera som arrangör för

tillverkarnas utbildningsbesök och att all utbildning alltid skulle gå genom

dietisternas försorg. Vidare framkom det från flera dietister att utbildning

eller reguljära säljbesök på avdelningarna från tillverkare som inte fanns

upphandlade inte var nödvändiga då deras produkter ändå inte kunde köpas

in utan att en tilläggsupphandling skett.

4.3.4  Användandet i landstinget

Användandet av enteral nutrition ansågs generellt ha ökat markant de

senaste åren enligt såväl dietister som övrig personal. Ökningen ansågs inte

så mycket ha berott på att patientantalet ökat som kunskapen om

produkternas användningsområden. Användningsområdena uppgavs ha

blivit allt fler och ofta nämndes den ökade kunskapen som näringens

betydelse för kroppens förmåga att läka och fungera som avgörande för

denna ökning. Även om de olika patientgrupperna inte ökat dramatiskt



Konkurrensfördelar på en marknad som karaktäriseras av offentlig upphandling

82

hade dock allt fler målgrupper av patienter identifierats. Vilka specifika

målgrupper som var de största användarna varierade beroende på vilken

avdelning som besöktes. Dock lyftes generellt äldre personer fram som

stora användare men även personer som genomgått någon typ av stroke

nämndes som en stor grupp.

Den ökade användningen av enteral nutrition ansågs av såväl dietister som

övrig personal bero av bland annat en viktig anledning Denna anledningen

ansågs vara den ökade användningen av enteral nutrition istället för eller

som komplement till den parenterala nutritionen. Såväl dietister som övrig

personal verifierade att ökningen av enteral nutrition på bekostnaden av

den parenterala förekom och blev allt mer utbredd. Orsaker som ansågs

bidra till detta, vilket även ovan nämnts, var att kunskapen om den enterala

nutritionens positiva verkan på kroppens organ som mage och tarmar hade

ökat markant. Några dietister samt sjuksköterskor menade att de idag hade

en helt annorlunda näringskedja i form av vilken typ av näring som först

erbjöds patienten mot vad som varit fallet för några år sedan. Förr var det

standard att först sätta parenteral näring då patienten kom in på avdelningen

för att i slutet av vistelsen gå över mot enteral näring om möjligt. Idag

menade de att det fortfarande sätts en hel del parenteral näring i ett lite för

tidigt skede. Detta främst för att läkarna ofta föredrar parenteral nutrition

vilket var något som bland annat dietisterna ansåg bero på okunskap och

rädsla för okända områden. Dock hade det gått mot att behandlingen i allt

större utsträckning inleddes med en enteral näringstillförsel för att på så sätt

hålla patienten vid så god vigör som möjligt. Endast då detta inte fungerade

alls övergick de till den parenterala näringstillförseln.
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Beträffande det allmänna användandet av den enterala näringen ansåg

många dietister men även sjuksköterskor att kunskapen och erfarenheten av

den enterala näringen påverkade i stor utsträckning. En del sjuksköterskor

menade att det ibland kunde det komma personal med ett mycket lågt

kunnande inom detta område vilket ofta hämmade användandet. Även

läkarens inställning och därmed ordination av näring var mycket avgörande

för användningen. En del läkare, menade främst dietister men även

sjuksköterskor, var mycket okunniga på detta område och ordinerade därför

av gammal vana, som vi tidigare nämnt, parenteral näring i fall där den

enterala skulle kunnat fungera bättre.

Kökets roll vid användandet

Utöver att användandet av enteral näring avgörs av läkare eller dietisten

framkom det att köket har en roll i valet av produkter vid användandet

enterala näringen. Kökets roll rörde främst lagerhållningen av produkterna

och faktureringen till respektive avdelning. Då de enterala produkterna ofta

tar en betydande plats och dessutom enligt de flesta kökschefer ansågs ha

ett kort hållbarhetsdatum ansågs det finnas ett behov av att begränsa

sortimentet av dessa produkter. Kökscheferna satt inte alltid med i

referensgruppen för enteral nutrition men hade ofta en diskussion efter

upphandlingen med dietisterna om vilka produkter som skulle lagerhållas

och vilka produkter som skulle bli så kallade beställningsvaror med två till

tre dagars leveranstid beroende på distributör.

Kökets roll som lagerhållare av de enterala produkterna gjorde också att de

ansåg sig ha en mycket tydlig bild av vilka produkter som användes och

inte. Bland annat framhölls det ofta att köket direkt kunde se att en

tillverkare varit ute för att bearbeta en viss avdelning genom att studera
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denna avdelnings förbrukning. Om tillverkarens produkter inte fanns i

kökets lager uppstod ofta en kortvarig effekt av användandet på

avdelningen som bearbetats, oftast fram till dess att gratisproverna som vid

de flesta besöken delades ut var slut. Därefter fanns inga produkter i köket

varför användningen ofta återgick till det normala. Just tillverkarnas

okunskap om kökets roll menade köket avgjorde framgången för en viss

tillverkare. Köken menade ofta att en bra tillverkare som bearbetat en

avdelning alltid såg till att komma ner till köket och berätta vilka produkter

som avdelningen kommer att beställa och var köket kan beställa dessa.

Detta gjorde att köken kunde hålla produkterna i lager och därmed, menade

köken, ebbade inte användandet ut när den annars förestående bristen i

köket uppdagades.

Tillverkarens påverkningsmöjligheter

Liksom köket ansåg många av dietisterna och övrig personal att

tillverkarnas möjlighet att påverka vilka produkter som faktiskt används var

stor. Detta märktes, som ovan redogjorts för, då en viss tillverkares

produkter ibland ökade kraftigt i användandet efter ett besök. De flesta såg

inte detta som något negativt då påverkan att testa en ny produkt snarare

sågs som positivt. Dietisterna påpekade att också de själva liksom övrig

personal påverkades av tillverkarnas bearbetning i stor utsträckning men att

de till skillnad från övrig personal hade kunskapen att kunna avgöra fakta

från försäljningsargument. Vetskapen om detta var en av anledningarna till

att de flesta dietisterna ville veta när tillverkarnas försäljare kom på besök

på avdelningarna. En dietist menade bland annat att behovet av vissa

produkter varierade på olika avdelningar medan tillverkaren ville sälja in

samma produkt på så många avdelningar som möjligt. Detta gjorde att

dietisterna ville kunna styra vad tillverkaren skulle visa på respektive
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avdelning och därmed hindra en felaktig användning. En dietist uttryckte

sig i ordalag som att använda en produkt bara för att den var ny och därmed

kanske hade ett högre attraktionsvärde är inte ett skäl att testa en ny

produkt. Något vissa dietister ibland menade var tillräckligt för att en

avdelning skulle besluta sig för att prova en ny produkt. Detta ansåg

dietisterna vara ett särskilt påtagligt problem vid de tillfällen då

tillverkarens produkter inte fanns upphandlade. De påpekade att på grund

av en möjlighet till att genomföra tilläggsupphandlingar var tillverkaren

aktiva även under avtalsperioder där en specifik produkt inte fanns

upphandlad. I vissa fall blev följden att avdelningarna påverkades att

beställa hem icke upphandlade produkter vilket även blev betydligt dyrare i

längden. Till följd av detta uttryckte vissa av dietisterna att de arbetade

aktivt för att hindra tillverkarna i detta vilket fick till en följd att

användande utanför avtalet sällan pågick under en längre tid.

Det dagliga användandet

Vad som avgjorde det dagliga användandet var inte helt entydigt.

Personalen som hanterade produkterna, sjuksköterskor och

undersköterskor, menade att patientens behov alltid var i fokus. Här

menade de flesta att sjukdomsspecifika produkter förenklade

identifikationen av patientens behov och därmed vilken patient som skulle

ha vilken produkt. Faktorer som också nämndes som avgörande var att

patienten skulle tycka om smaken produkten om det gäller kosttillskott

samt att tekniken passade de produkter som patienten behöver.

Problematiken kring teknikens icke standardiserade karaktär gjorde att när

patienter kom från andra sjukhus eller bara andra delar av samma sjukhus

kunde den teknik som där varit använd också bli vägledande för den teknik

och därmed produkt som då används på den nya avdelningen. Av denna



Konkurrensfördelar på en marknad som karaktäriseras av offentlig upphandling

86

anledning framhöll bland annat dietisterna att önskan om att ha samma

teknik över hela sjukhuset och även i hela landstinget stod högt på

önskelistan. De flesta menade att detta troligen var svårt att faktiskt

realisera på grund av de olika preferenserna vid de olika vårdenheterna i

landstinget. Generellt framkom dock att om en produkt använts under ett

tag och den visat sig framgångsrik hos patienten vidhöll om möjligt nästa

vårdavdelning denna då patienten flyttade.

Vid användandet av standardprodukter, som enligt de flesta respondenter

fortfarande utgjorde den största delen av användningen, ansåg många

dietister samt övrig personal att vana och kunskap om produkten avgjorde

valet. Motiveringar förekom ofta i form av att om personalen visste att en

produkt fungerade bra på en patient höll sig personalen ofta kvar vid denna

produkt. Beträffande kosttillskotten försökte oftast personalen byta mellan

de mjölkigare och de klara dryckerna för att komma fram till vilken som

passade patienten bäst. Därefter varierades smakerna. Många av köken

samt användarna menade att det går trender i vilken typ av kosttillskott,

klar eller mjölkig, som användes. Just nu framkom att de klara

kosttillskotten var på frammarsch och många patienter hade uttryckt till

personalen att de var mycket lättare att dricka och liknade mer lättdruckna

saftdrinkar. Dock var den generella uppfattningen hos personalen att de

klarare dryckerna innehöll mindre näring än de mjölkigare. En del personal

nämnde att valet av en viss produkt kunde baseras på rutin, igenkännandet

av förpackning, hur personalen själva ansåg att produkten smakade samt

hur mycket tid som fanns till val. Om tid inte fanns menade många i

personalen att de tog produkter som det generellt var mest åtgång på och

som de av erfarenhet visste att flertalet patienter tycker om.
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Då avdelningarna beställde från de listor som köken och dietisterna i de

flesta fall tagit fram fanns ibland pris upptaget enligt övrig personal. Dock

menade såväl dietister som övrig personal att de sällan eller aldrig gick

efter priset när de beställde produkterna. Detta skedde trots att de flesta

ansåg sig medvetna om hur kostnaderna fördelades och att produkterna

som beställdes direkt påverkade avdelningens budget. Anledningarna till att

de inte tittade på priset angavs vara dels att de ansåg att de inte skiljer så

mycket åt mellan tillverkarna och dels att patientens behov var det som

styrde. När det gäller produkter som skrevs ut på olika former av

subventionerade förskrivelser fick såväl dietister som läkare utföra dessa.

Då förskrivning skedde menade såväl dietisten som läkaren att de aldrig lät

priset styra vilka produkter som förskrevs. Istället nämndes faktorer som

vad patienten använt inne på sjukhuset när det gällde sondnäring och till

viss del kosttillskott. Vad det gällde kosttillskotten ansåg vissa dietister att

det fanns en poäng i att skriva ut många olika produkter och tillverkare till

patienten särskilt om patienten skulle stå på behandling under en lång tid.

Andra menade att variationen var viktig men att det var lättare att skriva ut

av en viss tillverkare och istället många olika smaker. Dessa dietister

menade bland annat att en tillverkares produkter hade en speciell smak

vilket kunde tilltala en viss patient och då fanns det ingen anledning att

byta.

4.3.5  Landstingets kontakt med tillverkarna

Den kontakt som fanns mellan de olika tillverkarna och kunden, det vill

säga sjukhusen, uppfattade personalen som likartad mellan de olika

tillverkarna. Vissa mindre förändringar hade dock börjat ske som till

exempel att en tillverkare nämndes ha genomfört en del oväntade

studiebesök i form av att gå bredvid vårdpersonalen en hel dag för att se
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hur beslut och andra faktorer påverkade valet av produkt som

distribuerades till patienten. Dock nämnde såväl dietister som övrig

personal att generellt bestod det typiska besöket från en tillverkare av att en

konsulent från tillverkaren närvarade vid ett avdelningsmöte eller liknande.

Vid dessa tillfällen visade de sina medhavda produkter och lät personalen

testa dem. Efter detta brukade tillverkaren lämna ett antal gratisprover på

avdelningen för att sedan bege sig till nästa kund. Ett agerande som många

av dietisterna men även övrig personal reagerade över var att tillverkarnas

representanter sällan eller aldrig följde upp ett informationsmöte och en

avlämning av gratisprover på avdelningarna med exempelvis ett

telefonsamtal. Detta ansåg främst dietisterna som en svaghet då de ibland

kunde uppstå frågor kring de nya produkterna som då ofta blev hängande i

luften.

En av de få skillnaderna mellan de olika tillverkarnas kontakt med

sjukhusen ansågs vara att graden av aktiviteten skilde sig åt dem emellan.

De som främst lyfts fram var att vissa tillverkare ansågs som mer aktiva

och ansågs på många håll också ha mer resurser bakom sig än andra

tillverkare. Det kunde handla om allt från att tillverkaren alltid kunde ta sig

tid och komma ut till sjukhuset när det behövdes eller att de snabbt kunde

ge svar på om en utbildning var möjlig att genomföra eller inte. Att

tillverkaren var aktiv sågs över lag som mycket positivt hos dietisterna då

kunskapen hela tiden måste uppdateras bland såväl dietister som övrig

personal. En del dietister ansåg dessutom att tillverkarens besök ofta kunde

ersätta en del av deras egna utbildningsinsatser ute på avdelningarna,

insatser som det alltid var knappt om tid att få till stånd. Dock var de flesta

dietister noga med att påpeka att någon kontakt med avdelningarna utan att

detta förankrats med dietisterna inte kunde accepteras. Detta var
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nödvändigt då dietisten ofta ville ha kontroll över vilka tillverkare som

besökte avdelningarna, vad de skulle visa och avsikten med dessa

visningar.

Av den bearbetning som ägde rum av såväl referensgruppen som övrig

personal ansåg de flesta att denna höll en mycket god standard och för det

mesta var informativ snarare än säljande. Några specifika önskemål om

förbättringar från nuvarande system med besök ute på sjukhusen framkom

inte. Istället upplevde många i personalen besöken som trevliga och ingen

påpekade att denna form av bearbetning borde upphöra eller förändras i

någon ny riktning. Av de attribut som premierades hos tillverkaren var det

främst möjligheten att snabbt kunna komma i kontakt med dennes

representant och att då erhålla svar på frågorna eller hjälp att åtgärda de

problem som uppstått.

4.3.6  Framtida förändringar inom Landstinget

Kunskapen

Sjukvården förändras och förutsättningar för personalen och tillverkarna

med dessa. Inom många landsting fanns idag som ovan nämnts många

olika råd och sammanslutningar för att diskutera den enterala nutritionen

och dess användningsområden inom vården. En del landsting hade kommit

längre än andra i jobbet att etablera kompletta nutritionsråd för hela

regionen, råd som skall öka kunskapen samt ena regionen i en gemensam

syn på produkterna och dess användningsområden Detta även med syftet

att förenkla upphandlingen. Socialstyrelsen har föreslagit att ett gemensamt

och enhetligt nutritionsråd skall etableras inom varje landsting, vilket inte

minst skall arbeta för att förbättra kunskapen kring nutrition på sjukhusen.

(SOS, 2000) Som det ser ut idag har endast de större landstingen kompletta
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nutritionsråd och på socialstyrelsen är fokus inriktat mot att detta sätt att

arbeta skall vara en generell och enhetlig strategi för alla landsting

framöver. I det landsting där det finns nutritionsråd var responsen mycket

god och framför allt dietisterna menade att frågor angående näringens

betydelse och faktiska påverkan på patientens tillfrisknande nu lyfts fram

betydligt mer än tidigare.

Hemdistribution

En annan tydlig förändring som fått större utslag inom vissa landsting än

andra är hur distributionen av enteral nutrition till slutkunden sker efter att

patienten lämnat sjukhuset. Inom allt fler landsting har apoteken och då

främst sjukhusapoteken avsagt sig möjligheten att sköta distributionen av

de enterala produkterna. Anledningen till detta tycks främst röra

produkternas skrymmande art och den begränsade hållbarheten som de ofta

är behäftade med. Av den anledningen har lösningarna sett lite olika ut och

den kanske mest långtgående finns i ett av de större landstingen där ett eget

distributions- och administrationssystem har byggts upp. Detta sköter bland

annat distribution och administration av de enterala produkterna direkt hem

till patienten. Om detta blir vägledande i fler landsting är oklart men enligt

inköparna undersöker idag andra landsting med storstadsregioner

möjligheten till liknande lösningar.

Begränsning av sortimentet

Ytterligare förändringar som blivit allt mer tydliga är hur arbetet med att

hushålla med de resurser som finns blir allt mer omfattande. I många

landsting sker idag en upphandling av enteral nutrition som nästan innebär

att alla produkter på marknaden upphandlas för att ge varje enhet möjlighet

att tillgodose det önskade behovet. Detta gör att priserna i avtalen mellan
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tillverkare och landsting försämras då inga volymer kan garanteras. Några

landsting har idag uppmärksammat detta och börjat begränsa sitt

upphandlade sortiment. Många ur referensgruppen menade att detta

inköpsförfarande sätter större press på tillverkarna att å ena sidan ha ett

brett sortiment som möjliggör få avtalade tillverkare och andra sidan

verkligen klarar av att ensamt underhålla en hel region med såväl säljare

som teknisk apparatur. Bland många referensgruppsdeltagare fanns en

uttalad skepsis runt dessa problem något som påtalats till

upphandlingsenheten som är den främsta förespråkaren av detta

upphandlingsförfarande.

Samarbeten

Även samarbeten mellan olika landsting och regioner har påvisats vara en

populär åtgärd i arbetet att få större kvantiteter upphandlade från samma

tillverkare och därmed nå bättre priser. Dock har tendensen varit att inom

de landsting där gemensam upphandling skett har detta varit mycket svårt

och arbetsamt att genomföra. Detta då referensgruppens storlek blivit än

större med fler landsting involverade och därmed har upphandlingen

avsevärt dragit ut på tiden. Det har även höjts röster bland tillverkarna om

att landstingen vid samarbete blir allt för stora aktörer på marknaden. Detta

har fått till följd att endast mindre landsting inlett samarbeten som har

syftet att nå en målsättning att utföra en gemensam upphandling. Däremot

har såväl mindre som större landsting samarbeten gällande

förfrågningsunderlagets sammansättning samt frågor kring hur en effektiv

upphandling skall ske med LOU som utgångspunkt. Det framgick tydligt

att LOU, som trots allt varit införd sedan 1994, ställde till med mycket

bryderier beträffande tolkningsmöjligheter och ett effektivt utnyttjande,

aspekter som fått även större landsting att samarbeta. På direkta frågor
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kring framtida samarbeten menade de större landstingen att det alltid

kommer att vara önskvärt att få så stora upphandlade enheter som möjligt

ur ett rent prisperspektiv. Dock hade det framkommit klagomål från såväl

referensgrupperna som från tillverkarna som gjort att dessa inte var möjliga

att genomföra med dagens upphandlingsförfarande enligt de berörda

inköparna. Av dessa anledningar ansåg de flesta inköparna att samarbeten

kommer att ske men troligen endast på förfrågningsnivå även i framtiden.

4.3.7  Kommunens aktörer

Efter att ha redogjort för vad som framkommit gällande landstingen

kommer vi nu att gå vidare till marknadens andra kundsegment,

kommunerna. Genom de intervjuer som genomförts har det visat sig att det

finns en mängd olikheter i upphandlingen, användandet och

kommunikationen mellan kund och tillverkare vad det gäller enteral

nutrition hos kommunerna jämfört med landstinget samtidigt som vissa

generella drag kunnat utläsas. De aktörer vi vänt oss till i kommunerna för

information är kostekonomer, upphandlingsansvariga, kommundietister

samt personalen på vårdenheterna. Inledningsvis följer en kort presentation

av aktörerna och en förklaring till hur informationen från dessa använts.

Kostekonom och upphandlingsansvarig

Vid insamlingen av informationen till detta avsnitt har vi intervjuat främst

kostekonomer och upphandlingsansvariga i kommunerna. Detta har i de

flesta fallen visat sig sammanfalla i det avseendet att de

upphandlingsansvariga för livsmedlen i kommunerna ofta har en

kostekonomutbildning bakom sig. Som kostekonom och

upphandlingsansvarig hade de intervjuade kunskaper gällande enteral

nutrition i kommunerna i fråga om upphandling, användande, utvecklingen
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samt närliggande områden. Vid informationen nedan är det främst

kostekonomerna som representerar kommunerna.

Kommundietisten

I ett fåtal kommuner har det funnits en kommundietist, då specifik

information hämtats från samtal med denna framkommer det i texten.

Kommundietisterna har ett övergripande ansvar för näringsintaget hos de

patienter som faller under kommunens omsorg och därigenom även för den

enterala nutritionen.

Personalen vid vårdenheterna

Vidare har även ett mindre antal vårdenheter i varje kommun undersökts i

syfte att få användarnas åsikter i vissa frågor som rör främst beställning och

användandet. Detta då personalen på enheterna är de som står i närmast

kontakt med patienterna i kommunerna. Då personalen på enheterna visade

sig tillföra information som bekräftade den som gavs av kostekonomerna

har detta inte närmare utvecklats nedan. Där personalen tillfört något nytt

redovisas detta i texten.

4.3.8  Upphandling i kommunerna

Upphandlingen är ett område inom kommunerna där tillvägagångssättet

skiljde sig åt. De olika kommunerna kan dock delas in efter tre

övergripande förfaranden, de som inte upphandlade enteral nutrition, de

som upphandlade enteral nutrition med livsmedel och de kommuner som

slöt hängavtal med landstinget. Vilket upphandlingsförfarande som

används angavs bero på kommunens storlek, resurser samt hur behovet

identifierades. De som avgjorde hur upphandlingen skulle gå till var de
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upphandlingsansvariga på kommunen vilka dels bestod av kostekonomer

och dels av inköpschefer.

Ingen upphandling

Av de kommuner som undersöktes var det en mindre andel som inte hade

uppmärksammat enteral nutrition vid sina upphandlingar. Där detta var

fallet ansågs produkterna förbrukas i en ytterst liten utsträckning vilket gav

en uppfattningen om att det inte lönade sig att utföra det extra arbete som

krävdes för en separat upphandling. Det som skulle kunna tjänas in genom

bättre priser ansågs inte motsvara de extra administrativa kostnaderna en

upphandling medförde. Att produkterna inte upphandlades innebar att de

köptes antingen från livsmedelsgrossisten, tredjepartdistributör, tillverkaren

själv eller från apoteken, gemensamt var dock att detta skedde till icke

upphandlade priser. Gemensamt för de flesta kommuner som idag inte

upphandlade enteral nutrition var att det rådde en ökad medvetenhet om

möjligheterna och vikten av att förändra sitt upphandlingsförfarande för

produkterna.

Upphandling med livsmedel

Majoriteten av kommunerna upphandlade enteral nutrition som en egen

varugrupp med en egen kravspecifikation under livsmedelsupphandlingen.

Då produkterna var en del i livsmedelsupphandlingen visade det sig att

kommunerna främst slutit avtal med de tillverkare vars produkter kunde

levereras med livsmedelsgrossisten. Vid upphandlingarna var

distributionskanalerna en avgörande faktor enligt kommunerna, detta då de

vid upphandlingen eftersträvade att underlätta för användarna ute på

kommunens vårdenheter genom att hålla nere antalet leveranser och

fakturor. I ett mindre antal av kommunerna hade det uppmärksammats att
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livsmedelsgrossisten inte ensam kunde tillfredsställa de behov som fanns

gällande enteral nutrition. Avtal hade i dessa fall därför slutits eller

kommer vid nästa upphandling att slutas med en eller flera kompletterande

tillverkare. Antalet inkommande anbud från alternativa tillverkare vid de

senaste upphandlingarna hade dock hittills varit begränsat i de flesta

kommuner. Vid ett fåtal intervjuer framgick att diskussioner hade förts

gällande möjligheten att separera upphandlingen av enteral nutrition från

livsmedelsupphandlingen. Diskussionen som förts grundades i att

medvetenheten gällande enteral nutrition ökat. Kommunerna ansåg att detta

område visserligen var en försvinnande liten del av

livsmedelsupphandlingen totalt, dock menade flera att området trots allt i

dagens upphandlingsförfarande inte fick den uppmärksamhet och de

resurser som egentligen krävdes. Även om området var av mindre

omfattning ansåg en övervägande majoritet av kommunerna att det var

mycket viktigt och krävde ytterligare uppmärksamhet.

Hängavtal på landstinget

Som det tredje av de inledningsvis nämnda alternativen fanns möjligheten

för kommunerna att sluta ett hängavtal med landstinget. I vilken

utsträckning detta försiggick varierade med vilket landsting kommunerna

befann sig inom. Att hänga på avtalen innebar att kommunen lämnade en

fullmakt till landstingets upphandlingsenhet att landstingets avtal även

skulle gälla för kommunen. Genom detta förfarande kunde kommunerna

själva delta i upphandlingen men allt vanligare var det att de avsade sig

rätten att agera vid upphandlingen och överlämnade arbetet till landstinget.

Det avtalade priset på produkterna blev det samma för landstinget och

kommunerna, dock betalade kommunerna i ett av landstingen en mindre

procentsats till landstingets upphandlingsenhet medan kommunen i ett
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annat landsting själva fick stå för den eventuellt extra fraktkostnaden. Ett

fåtal kommuner menade att hängavtal till landstinget var den lösning som

gav dem de bästa priserna, ett mindre administrativt arbete samt tillgång till

en större expertkunskap inom området enteral nutrition. En viktig aspekt

som påvisades och ansågs vara avgörande för att framtida samarbeten

kommer att genomföras var att det fanns ett flertal praktiska fördelar för

kommunerna att ha samma avtal som landstinget. De patienter som

använder enteral nutrition hamnade ofta i kommunens vård efter det att de

skrivits ut från sjukhuset. Det är då gynnsamt för patienten att kommunen

kan tillhandahålla samma näringslösningar och teknik som de använt vid

sjukhusvistelsen. Att kommunen ”tog häng” på landstingets avtal menade

de var en garanti för att produktutbudet matchades mellan kommun och

landsting.

Den större delen av kommunerna hade valt att stå utanför landstigets avtal

för enteral nutrition även om flertalet av dem hade ett samarbete med

landstinget inom andra områden. Orsakerna till valet att inte sluta hängavtal

uppgavs vara ett antagande om att kommunerna inte kunde nå bättre priser

genom detta förfarande. Vidare uppgav enligt många kommuner att det inte

var möjligt att lösa fraktfrågan vilken försvårade det praktiska arbetet

genom att kommunerna hade ett större antal leveransställen än landstinget.

Ett flertal av kommunerna nämnde även att de ansåg att de hade kompetens

och kunskap nog att själva sköta upphandlingen av enteral nutrition på ett

tillfredsställande sätt och därigenom inte behövde hjälp av landstinget för

detta.

I de flesta kommunerna fanns det likt i landstingen referensgrupper vid

upphandlingarna. Referensgrupperna var de som samanställde
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förfrågningsunderlag, testade produkterna och gjorde det slutgiltiga valet

av avtalspartners. Ytterst få av de undersökta kommunerna hade skapat en

separat referensgrupp för enteral nutrition, det var istället en generell grupp

för livsmedel som beslutade för de enterala produkterna. Vanligast var att

det i kommunernas referensgrupper ingick kostekonomer, kökspersonal

samt den inköpsansvariga vilken främst hade en sammankallande funktion

för gruppen. Informationen gällande enteral nutrition som gruppen

grundade sina beslut på kom dem tillhanda genom kommunikation med

personalen verksamheten, vilken främst företräddes i dessa frågor av

kommunens Medicinskt Ansvariga Sjuksköterska (MAS) och omsorgens

enhetschefer. Dock påvisades av ett flertal kommuner att kommunikationen

med verksamheten inför en upphandling sällan intensifierades. I ett fåtal av

de tillfrågade kommunerna fanns arbetsgrupper vilka bestod av personal

från verksamheten som ansågs ha en närmare kunskap inom nutrition. Där

grupper av detta slag fanns tillgängliga ansåg också personalen i

verksamheten att de hade mer att säga till om vid upphandlingen.

Utvärderingen som referensgruppen vidare genomförde grundade sig i de

kriterier som ställdes upp i förfrågningsunderlaget och berörde främst pris,

leverans och  service. Priset hade genom detta en viss betydelse men var

enligt de tillfrågade sällan helt avgörande.

4.3.9  Kunskap hos kommunerna

Den generella uppfattningen som framkom hos de intervjuade kommunerna

var att kunskapen om enteral nutrition hos dem själva var bristande. En

anledning till att kunskapen framstod som låg ansågs vara att

äldrereformen, vilken genomfördes under 1990-talet, innebar kraftiga

förändringar i vård- och omsorgsstrukturen. Reformen medförde ett större

ansvar för kommunerna gällande omsorg och ett kraftigt ökat antal
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vårddygn. I kombination med att vårdplatserna inom akutsjukvården

minskade och att patienterna skrevs ut efter allt kortare tid från sjukhusen

har kommunernas ansvar för personer med stora medicinska och

omsorgskrävande behov ökat radikalt. (SOS, 2000) Kommunerna ansåg

själva att de saknade kompetens för att kunna hantera detta ökade ansvar

och att deras oftast minskande resurser inte räckte till för

kompetensutveckling och anställning av mer personal med bättre kunskap.

Sågs till kunskapen om nutrition menade kommunerna att den ofta

saknades både ute i verksamheten och på ledningsnivåer. På ledningsnivå

var det som ovan nämnts främst kostekonomer som besatt kunskap och de

menade själva att den var otillräcklig i många av fallen bland annat då de

inte hade en specialistkunskap i området enteral nutrition. Det framgick att

i de fåtal kommuner, cirka åtta i hela Sverige, som hade en anställd dietist

höjdes kunskapen i ledningen avsevärt. Hos ett mindre antal av de

intervjuade kommunerna sågs inte bristande kunskap hos de ansvariga som

ett problem. Bakomliggande orsaker till detta konstaterande var ofta att

eftersom ledningen inte hört några klagomål från verksamheten förutsatte

de att behovet av enteral nutrition var tillgodosett. Inte bara tillfrågade på

högre nivåer utan även personalen i verksamheten uttryckte att det rådde en

viss okunskap inom kommunerna rörande enteral nutrition. Detta tog sig

uttryck genom att de kände att de inte alltid kunde tillgodose patienternas

behov då de inte visste vad det var som behövdes.

Bristande kunskaper hos personalen i verksamheten fick enligt kommunens

representanter till följd att de i sin verksamhet hade en kontinuerlig kontakt

med dietisterna vid landstinget för rådfrågning om nutritionsbehandlingar.

Vidare hade ett fåtal av kommunerna en egen dietist, något som också

diskuterats av andra kommuner som en möjlighet till att höja kompetensen.
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De kommundietister som intervjuats kunde genom sin expertkunskap inom

området enteral nutrition uttala sig om kunskapen i kommunerna. Det

framkom att de var den yrkeskategori som i den störst utsträckning ansåg

att kunskapen i kommunerna hos personalen och ledningen var oerhört låg.

Främst uppgavs en låg medvetenhet om betydelsen av enteral nutrition som

att vara orsak till detta. Den låga medvetenheten och bristande kunskapen

medförde enligt dietisterna att patienternas behov inte tillgodosågs på bästa

sätt. Ett exempel som gavs var att kommunerna oftast avtalade enteral

nutrition endast med sin livsmedelsgrossist vilken bara tillhandahöll ett

mycket begränsat sortiment. Detta ansågs enligt dietisterna inte vara

tillräckligt för att täcka patienternas behov. Ett ytterligare problem som

följde av detta var även att personer som skrevs ut från sjukhuset, där de

använt de produkter som passade deras smak och sjukdomsbild bäst, inte

hade tillgång till samma produkturval vid den fortsatta vården i

kommunerna. Brister i kommunikationen vid överföringen från landsting

till kommun gjorde den bristande kunskapen än mer påtaglig liksom det

ökade behovet av enteral nutrition i kommunerna till följd av att de fått ett

större ansvar för allt fler personer med nutritionsbehov.

Utbildning

Kommundietisterna och upphandlingsansvariga i vissa av kommunerna

skulle gärna sett att medvetenheten och kunskapen ökades i verksamheten.

Få kommuner arbetade dock aktivt mot detta mål. Den utbildning som

genomfördes var många gånger generell för kost och inte specifikt

utformad för enteral nutrition. Vidare vände den sig främst till

kostekonomerna i kommunen och inte personalen i verksamheten. Vissa

kommuner hade dock på försök anordnat studiecirklar och andra grupper

för att öka kunskapen om nutrition hos personalen. Det påvisades av flera
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tillfrågade kommuner att medvetenheten om behovet av enteral nutrition

var det som initialt måste förbättras för att i förlängningen kunna öka

kunskapen. I kommuner där det fanns en anställd dietist ordnades

utbildningsaktiviteter i en större utsträckning för att öka medvetenheten och

kunskapen än i kommunerna som saknade dietist. Det påvisades att det

största hindret för att ordna utbildningar var knappa resurser. På grund av

detta var det ett välkommet inslag då tillverkarna ställde upp med

utbildningar och information i verksamheten, dock hade detta hittills inte

skett i en vidare utsträckning. Främst hade informationen från tillverkarna

riktat sig mot kostekonomerna i kommunen och endast ett fåtal av de

tillfrågade enheterna kunde erinra sig en närmare kontakt med tillverkarna

gällande information om enteral nutrition.

4.3.10  Användandet i kommunerna

Främst var de slutliga användarna i kommunerna äldre personer som

befann sig i olika former av äldreboende samt i sina egna hem.

Multihandikappade personer sågs som ytterligare en användargrupp, dock

var dessa betydligt färre till antalet per kommun. I vilken utsträckning

enteral nutrition användes av dessa målgrupper varierade, vilket i många

kommuner ansågs bero på vilken kunskap och medvetenhet som fanns hos

personalen och ledningen. Vad som påvisades var att användandet generellt

var begränsat i sin utsträckning även i de kommuner som ansåg sig ha en

högre kompetens inom området. En bidragande orsak till detta ansågs vara

bristande resurser.

Kunskap styrde enligt vissa av kostekonomerna i kommunerna inte bara i

vilken utsträckning enteral nutrition användes utan även vilka produkter

som utnyttjades. I första hand styrdes valet av produkt av vad som
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upphandlades. I vissa kommuner menade dock personalen i verksamheten

att de inte var medvetna om vilka enterala produkter som upphandlats och

tillika skulle prioriteras i användandet. Kunskapen om olika produkter och

tillverkare kunde enligt respondenterna även vara avgörande i valet mellan

de som fanns på avtal. I detta antogs en större medvetenhet i kommunerna

öka den del i användandet som kom från en annan distributör än

livsmedelsgrossisten. Vidare ansåg sig kommunerna även ha rätt att gå

utanför de avtal som upphandlats om det fanns ett behov som inte täcktes

av avtalen. Det påpekades att om det fanns en kunskap hos personalen om

att de produkter som upphandlats inte täckte alla behov ökade deras

användande av produkter från alternativa källor. Som exempel nämndes av

personalen i vissa kommuner att de köpte icke upphandlade produkter

direkt från apotek. I vissa kommuner kunde kommunernas enheter även

vända sig till landstingens kök för att komplettera i sitt användande och i

andra även helt använda landstingets kök som inköpsdepå. I dessa fall

kunde de ta del av landstingets upphandlade priser med ett visst påslag.

Vidare menade kommunerna att användandet styrdes av faktorer som vana,

rutin och tillgång till tid. I de flesta kommuner hade stora nedskärningar

genomförts i personalstyrkorna vilket fått till följd att personalen på

enheterna ofta arbetade under kraftig tidspress. Det påpekades från

personalens håll att de i dessa fall inte hade tid att prova nya produkter utan

att de gjorde sitt val utifrån erfarenheter om vad som tidigare varit omtyckt.

Vidare hade tidsbristen fått till följd att personalen inte lämnades utrymme

att aktivt arbeta för att öka näringsintaget hos patienterna.

En ytterligare faktor som kommunerna såg som avgörande i enheternas

användande var distributionskanalerna. Att personalen kunde beställa
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produkterna från samma distributör som övriga livsmedel underlättade

enligt dem själva hanteringen. På kommunernas enheter uttryckte de flesta

att detta var avgörande för produktvalet då deras begränsade resurser och

kapacitet gjorde att en gemensam beställning, leverans samt endast en

faktura underlättade arbetet avsevärt. Möjligheten att hos distributören

köpa mindre kvantiteter av produkterna genom att bryta förpackningar sågs

även det som en avgörande faktor vid valet av produkt på enheterna.

Kommunerna uttryckte till följd av detta att de ansåg att det främst var

livsmedelsgrossisterna som kunde motsvara de krav de ställde på

distributionen.

4.3.11  Förhållandet mellan kommunerna och tillverkarna

Den relation som fanns mellan kommunerna och tillverkarna var i

jämförelse med den mellan landstinget och tillverkarna ytterst begränsad. I

de studerade kommunerna var det endast ett fåtal av kostekonomerna som

kände till två eller flera av de tillverkande företagen på marknaden. Det

saknades i många av kommunerna kännedomen om möjligheten till

alternativa tillverkare som skulle kunna delta i en upphandling eller

användas i verksamheten. Orsakerna till att de i kommunerna inte hade

kännedom om samtliga tillverkarna var enligt respondenterna främst att

företagen inte kontaktade dem i någon vidare utsträckning. På grund av

detta uttrycktes därför ofta en önskan om att tillverkarna skulle ge

kommunerna bättre information dels om att de fanns tillgängliga och dels

om vilka produkter de kunde erbjuda.

I de fall där tillverkarnas representanter trots allt riktade sig till

kommunerna vände de sig som ovan nämnts främst till kostekonomerna i

kommunen och det upplevdes som att verksamhetens enheter sällan
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besöktes. I kommuner vilka upphandlade enteral nutrition som ett eget

område angavs att kontakten med tillverkarna var tätare än i de övriga.

Kontakten bestod dels i information kring produkterna och dels i ett fåtal

fall av att tillverkarna deltog i samordnandet av utbildningar. Några av

kostekonomerna utryckte en bestämd åsikt om att tillverkarna först skulle

vända sig till dem då de ville vara en länk i kommunikationen med

kommunens enheter. I en av kommunerna uttrycktes dessutom en åsikt om

att tillverkarna inte borde vända sig till verksamheten överhuvudtaget utan

endast till den upphandlande enheten. Orsaker till detta menade de vara att

personalen inte hade tid för tillverkarnas representanter. Flertalet av

kommunerna hade dock en positiv inställning till kontakten mellan

tillverkarnas representanter och verksamhetens användare då det sågs som

ett bra tillfälle att öka kunskapen och medvetenheten om enteral nutrition

samt tillgängliga produkter. Som ovan påvisats ville kommunerna generellt

gärna se att relationen utvecklades bland annat till att tillverkarna mer

frekvent var med och anordnade utbildningar.

Enligt de tillfrågade i kommunerna märktes det när tillverkarna väl varit ute

och informerat personalen. Vid dessa tillfällen efterfrågades de produkter

som informationen gällt i en större utsträckning. Både kostekonomer och

personalen på enheterna påvisade att information från tillverkarna ofta

medförde en ökad uppmärksamhet för produkterna. I de fall där

information skett för icke upphandlade produkter kontaktades främst

kostekonomerna av personalen på enheterna för att se till möjligheterna att

komplettera de existerande avtalen.



Konkurrensfördelar på en marknad som karaktäriseras av offentlig upphandling

104

4.3.12  Förväntade förändringar i kommunerna

Ökad medvetenhet

Kommunerna förväntade sig att den i dagsläge låga medvetenheten kring

betydelsen av näring och enteral nutrition skulle komma att förbättras inom

kort. Bidragande faktorer till detta ansågs vara det ökade intresset i

samhällsdebatten för näringen till de äldre i kommunens vård. Även

socialstyrelsens utredningar samt ökade krav och rekommendationer bidrog

till detta menade de tillfrågade. Den ökade medvetenheten kommer enligt

de flesta kostekonomerna leda till att kommunerna mer aktivt kommer att

arbeta för att öka kunskapen kring enteral nutrition hos personalen och

ledningen. Ett fåtal av kommunerna visade sig ligga längre fram i denna

utveckling, främst då de kommuner som hade en egen dietist anställd vilket

medfört att processen var långt framskriden. Från dessa kommuner

påpekades vikten av en utveckling mot att fler kommuner anställde en egen

dietist. Vidare visade kommundietisterna även till att det kan bli en

omfattande process för kommunerna att öka medvetenheten i ledningen för

att få till stånd en sådan anställning. Det kommer enligt de tillfrågade

kommundietisterna krävas en ökad medvetenhet även hos de beslutande

politikerna för att få till stånd stora förändringar och ökade resurser för

enteral nutrition. I dagsläge var det dock få kommuner som uttryckte någon

större förväntad förändring gällande ökade resurser till detta område.

Ökad användning

Med en ökad medvetenhet och kunskap om enteral nutrition förväntade sig

vissa av kommunerna även att deras användande skulle komma att öka. De

menade att detta ökade användande inte bara skulle komma att gälla

volymen förbrukade produkter utan även användandet av ett bredare
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sortiment. För att kunna möta detta ökade användande ansågs en

upphandling med mer än bara livsmedelsgrossisten och därmed bara en

tillverkare bli en nödvändighet.

Separata upphandlingar

Upphandlingsförfarandet av enteral nutrition var ett ytterligare område där

ett flertal kommuner såg en möjlig framtida förändring. En ökad

medvetenhet och kunskap ansågs ligga till grund för att de vid framtida

upphandlingar kommer att genomför separata upphandlingar av enteral

nutrition. En möjlig lösning menade även vissa kommuner vara att i en

större utsträckning samarbeta med andra kommuner och landstinget i fråga

om enteral nutrition. Även om inte samarbetet inleds genom en gemensam

upphandling ses en ökad kommunikation med landstinget som viktig för att

på bästa sätt tillgodose behoven i kommunen. Vissa av kommunerna

hänvisade till att denna kommunikation kommer att vara avgörande för att

vård genom enteral nutrition skall fungera för patienterna efter det att de

skrivits ut från sjukhusen och hamnar i kommunernas omsorg.

4.4  Distributören

Under detta avsnitt följer en redovisning av de av oss identifierade största

distributörernas syn på marknaden och de relevanta områdena gällande

enteral nutrition. Dessa består av Kronans Droghandel, ICA

Menyföretagen, Servera samt Tamro. Hos respektive distributör har vi talat

med ansvarig för bland annat enteral nutrition och de med kunskap om de

krav som respektive distributör ställer på det produktsortiment som idag

distribueras. Positionen som respondenten haft inom respektive företag har

varierat med företagets organisationsstruktur.
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4.4.1  Olika distributionskanaler

Då enteral nutrition klassificeras som livsmedel finns det inga specifika

regler för hur distributionen av produkterna skall ske utöver de krav som

gäller generellt för livsmedel. Det finns således en stor frihet för

tillverkaren att avgöra hur produkten skall förflyttas från tillverkarens lager

till kunden. Som marknaden ser ut idag finns det tre dominerande sätt att

distribuera, antingen genom en så kallad tredjepartsdistributör, genom en

grossist eller genom direktleveranser till kunden som tillverkaren själv

sköter. Nedan redogörs för var och en av dessa.

Tredjepartsdistributör

Tredjepartsdistributör innebär att distributören åtar sig att transportera

tillverkarens produkter från tillverkaren eller distributörens lager ut till

kunden. I vissa fall innebär det även att distributören lagerhåller

tillverkarens varor. En tredjepartsdistributör ingår aldrig själv avtal med

kunden vilket bland annat innebär att denna typ av distributör inte deltar

som en part i upphandlingen av enteral nutrition. Istället är det endast själva

distributionstjänsten som utförs åt en tillverkare. Då

tredjepartsdistributören aldrig själv sluter avtal och därmed inte säljer

produkten till kunden har denna distributör inget eget sortiment vilket gör

att alla distributionsuppdrag av produkter som distributören anser

lönsamma är möjliga att anta. Av denna anledning kan två konkurrerande

tillverkare distribueras med samma distributör utan att intressekonflikter

uppstår. Kontakten med kunden består enbart av mottagandet av

beställningar som sedan vidarebefordras till tillverkaren om inte

distributören har produkten i lager.
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Grossist

En grossist har en något annorlunda sätt att arbeta på. Grossisten fungerar

som ett mellanled mellan tillverkare och kund och innehar ett eget

sortiment av produkter som denna säljer till kunden. Sortimentet

upphandlar grossisten efter eget tycke av olika tillverkare och det är

grossistens konkurrensmedel mot kunden. Grossisten ingår även själv avtal

med kunden och är därmed part i upphandlingen av enteral nutrition.

Kontakten med kunden består både av olika former av

försäljningsaktiviteter samt upptagande av beställningar.

Egen distribution

Det tredje sättet att distribuera produkter är genom att tillverkaren själv

ombesörjer detta. Således sker även beställningen från kunden direkt till

tillverkaren.

4.4.2  Distributören och tillverkaren

Majoriteten av distributörerna vi talat med menade att det var mycket hård

konkurrens på marknaden för distribution och att tillverkarna var

maktinnehavare som kunde välja den distributionspartner som önskades.

Samtliga av distributörerna menade att det ständigt pågick en kamp om att

knyta upp tillverkarna inom varje kategori, som exempelvis mellan de olika

tredjepartsdistributörerna där konkurrensen var som hårdast enligt

distributörerna. Några av distributörerna framförde att det dessutom

ständigt pågick en kamp mellan deras egen verksamhet och tillverkarnas

möjligheter att själva distribuera sina varor.

Även om tillverkarna var fria att välja distributör framkom det att

grossisterna ställde annorlunda krav på tillverkarna än exempelvis
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tredjepartsdistributörerna. Grossisterna framhöll att det trots allt krävdes att

vissa kriterier uppfylldes för att de skulle se de enterala produkterna som

attraktiva i sitt sortiment och att distribuera. Då grossisterna i fråga

distribuerade de enterala produkterna ihop med övrigt sortiment som bestod

av annat livsmedel jämställdes också kraven med de för livsmedel. Ett krav

som framför allt framhölls var att omsättningen och volymen på

produkterna skulle vara hög och i jämförbarhet med annat livsmedel.

Vidare menade grossisterna att det krävdes en hållbarhet på upp till sex

månader när produkterna kom in i grossistens lager. Grossisterna menade

även att produkterna som distribueras skall passa den inriktning på

sortimentets kvalitet och andra värden som distributören vill förmedla till

kunden. En av grossisterna framhöll även hur de berikat sitt sortiment med

varor som bär grossistens eget varumärke. Detta gör vidare att produkter

som konkurrerade med dessa enligt grossisten inte blev lika attraktiva att

distribuera. Grossisterna påpekade att de enterala produkterna utgjorde en

mycket lite andel av omsättningen vilket gjorde att dessa inte prioriterades.

Dock framhöll grossisterna ofta att kunderna var mycket angelägna om att

kunna köpa de enterala produkterna av livsmedelsgrossisten, något som

flera av grossister framhölls som huvudorsak till att produkterna ingick i

sortimentet.

Även beträffande anbudsförfarandet skilde sig distributionssätten åt.

Grossisterna som inte hade ensamrätt att distribuera specifika enterala

produkter deltog, som ovan beskrivits, själva i upphandlingen medan

tredjepartsdistributören inte gjorde detta. Således kunde flera grossister

med produkter från samma tillverkare konkurrera vid samma upphandling,

något som enligt distributörerna skett i flera landsting och kommuner. Då

en tillverkare som använde en grossist och en tredjepartdistributör själva
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var part i upphandlingen kunde det dessutom uppstå en situation där

grossisternas enterala produktsortiment av en specifik tillverkare kunde få

konkurrens av tillverkaren själv. Detta menade grossisterna hade hänt och

alltid kommer att kunna hända så länge ensamrätt på produkterna inte

finns, något som ingen av grossisterna menade var möjligt. För

tredjepartsdistributören uppkom inte detta dilemma då de själva inte var

part i upphandlingen utan endast utförde en distributionstjänst som de tog

betalt för. Likt grossisterna krävde inte tredjepartsdistributörerna ensamrätt

för en viss tillverkares produkter.

4.4.3  Distributören och kunden

Beträffande möjligheten att tillfredställa kundernas behov menade såväl

merparten av tredjepartsdistributörerna som grossisterna att de var olika bra

på att göra detta för olika kunder. Enligt samtliga distributörer såg kraven

hos kunden olika ut beroende på om det var landsting eller kommun. Enligt

grossisterna ansåg kommunerna att möjligheten att kunna beställa enteral

nutrition i samband med livsmedel var en klar fördel av flera skäl. Dels

upplevde kommunerna att möjligheten att samla alla livsmedelsinköp på en

faktura underlättade och minskade kostnaderna för kommunen.

Grossisterna visade på att denna åsikt bekräftats av de kundmätningar som

genomförts vilka indikerade att ”en beställning, en faktura” var en högt

prioriterad fördel för livsmedelsgrossisten. Grossisten menade att detta

kunde härledas ur de kommunala enheternas lägre administrativa kapacitet

vilket gjorde att förenklade beställningsfunktioner ofta var högt prioriterat.

Även tredjepartdistributörerna menade att möjligheten att leverera

livsmedel tillsammans med de enterala produkterna mycket väl kunde vara

en fördel i kommunen. Själva skulle tredjepartsdistributörerna kunna ge

liknande former av samdistribution, dock inte med livsmedel utan främst
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med läkemedel och inkontinensprodukter. Dock uttrycktes att detta inte

efterfrågats vilket fått till följd att distributörerna inte marknadsfört

möjligheten.

Bland landstingskunderna såg prioriteten annorlunda ut enligt

distributörerna. Här var den administrativa kapaciteten högre och de flesta

distributörerna menade att landstingens beställningsfunktioner var betydligt

mer utvecklade och sofistikerade än motsvarande i kommunerna. Av den

anledningen menade såväl grossister som tredjepartdistributörer att ”en

beställning en faktura” var klart underordnat täta och pålitliga leveranser i

landstinget.

Ytterligare en betydande skillnad mellan kunderna var enligt

distributörerna att kunna erbjuda olika typer av förpackningsstorlekar och

sampackning av flera typer av produkter i de leveranser som skulle till

kommunerna. Såväl grossisterna som tredjepartdistributörerna menade att

kommunerna ställde större krav på flexibilitet och småskalighet än

landstinget. Bland annat menade distributörerna att de ofta möttes av

önskemål om brutna transportförpackningar av enteral nutrition från

kommunernas håll. Bland annat framfördes önskningar om att kunna

blanda flera olika smaker av olika enterala produkter utan att behöva köpa

ett helt flak. Vidare menade distributörerna att möjligheten att distribuerar

enterala produkter ihop med exempelvis sanitetsprodukter var frekventa

önskemål då denna sampackning minskade kostnaderna för distributionen.

I landstinget upplevde distributörerna inte samma krav då förbrukningen

var högre. Här var det snarare en bra kundservice som efterfrågades där det

var lätt att komma fram och beställa samt ett snabbt agerande från

distributören vid reklamationer och felleveranser.
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Ur detta menade främst tredjepartdistributörerna att deras effektiva

distributionssystem som oftast utgick med större kvantiteter enteral

nutrition utan brutna förpackningar, samt med ett informations- och order-

snarare än försäljningscenter, var bättre anpassat för landstingens krav än

för kommunernas. Grossisterna menade att deras större flexibilitet i

distributionen samt samdistribution med livsmedel gav dem fördelar i

kommunerna som de menade var avgörande för detta kundsegments val av

distributör.

4.4.4  Framtidens distribution

Hemleveranser

Generellt för i stort sett alla distributörerna var att de uttryckte att

betydelsen av en effektiv distribution kommer att öka i framtiden av flera

anledningar. Bland annat nämndes att landstingens materialdepåer minskar

i antal något som ställer högre krav på distributörernas effektivitet i

leveranser och lagerhållning. Antalet landsting som börjar utnyttja

hemleveranser menade distributörerna kommer att öka i betydelse

framöver, ett faktum som enligt distributörerna även det kommer ställa allt

högre krav på distributionen.

Information och statistik

En tjänst som distributörerna menade allt mer har ökat i betydelse är

information och detaljerad statistik över antalet produkter levererade och

till vilken målgrupp dessa leveranser skett. En del distributörer menade att

detta har växt så kraftigt att statistiken idag utgjorde en mycket viktig del

av det tjänstepaket som erbjuds tillverkaren. Distributörerna menade att en

kartläggning av exakt vem som konsumerade en viss produkt och hur ofta
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var kunskap som efterfrågades i allt högre grad av såväl tillverkare som

kunden. Distributörens möjligheter att tillgodose detta ökade i takt med att

de personspecifika leveranserna som vänder sig direkt till slutkunden

kommer att öka. Kostnaden för informationstjänster var något som

distributörerna antingen bakade in i det totala priset eller lade till som en

tilläggstjänst.

4.5  Tillverkaren

Vi kommer nu att gå över till att redogöra för relevant information som

framkommit under intervjuerna om tillverkarnas Abbott, Fresenius-Kabi,

Novartis, Nutricia och Semper syn på marknaden. Hos varje tillverkare har

vi talat med ansvariga för området enteral nutrition. Positionen som

respondenten haft har i majoriteten av fallen varit anknuten till

marknadsavdelningen och innefattat kunskap om både produkterna och

företagets position på marknaden.

4.5.1  Syn på marknaden

Samtliga tillverkare ombads uppskatta storleken på marknaden för enteral

nutrition i Sverige. Detta medförde fem olika svar som gav en spridning

kring 200 miljoner kronor per år. I den årliga omsättningen på marknaden

räknades då både kosttillskott, sondnäringar samt berörd teknik in.

Marknadsandelarna antogs vara fördelade på ett sådant sätt att det fanns en

klart dominerande tillverkare på marknaden, två vilka hade ungefär lika

stora andelar samt två mindre aktörer. Av de två mindre var den ena relativt

ny på den svenska marknaden. Att tillverkarna inte kunde lämna någon

exaktare uppskattning av marknaden och fördelningen av

marknadsandelarna var en följd av att det inte fanns någon officiell
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statistik. Några av tillverkarna påpekade att en ansats till gemensam

statistik hade inletts för något år sedan men att det då varit tillverkare som

inte önskat delta vilket stoppat samarbetet. Dock menade alla intervjuade

tillverkare att de nu gärna skulle bidra till en fullständig statistik och att

denna ansågs underlätta för samtliga tillverkares arbete.

Idag ansågs marknaden vara i en tillväxtfas där den totala omsättningen

ökar kontinuerligt med en ökande medvetenhet om enteral nutrition.

Tillverkarna menade att det fanns stora möjligheter för dem i framtiden

men att konkurrensen om kunderna blev allt hårdare. Ett par av tillverkarna

påpekade att det inte fanns plats för fler aktörer i denna hårda konkurrens.

Fördelningen av marknadsandelarna accepterades till en viss grad, dock

påvisades att ingen kunde känna sig ohotad i sin position och att det inte

var omöjligt att erövra marknadsandelar av konkurrenterna även om det

krävde en stor insats. Att inneha en hög marknadsandel sågs som en

trygghet i och med att det förknippades med större resurser till att vara

verksam på marknaden.

Vidare skilde sig åsikterna åt i fråga om enteral nutrition var en lönsam

marknad eller inte. Beroende på vilken referensram som användes

förknippades produkterna med höga respektive låga marginaler. I

jämförelse med livsmedel ansågs enteral nutrition ha relativt höga

marginaler medan marginalerna i jämförelse med läkemedel föreföll låga.

Det nämndes vidare att en viss prispress rådde på marknaden vilken fått

sänkta marginaler som en följd. Kostnaderna som förknippades med

försäljningen av produkterna var enligt de flesta av tillverkarna låga. De

säljare som företaget hade anställda för arbetet med enteral nutrition upptog

en betydande del av denna kostnad enligt de flesta tillverkare. Vidare
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påvisades som exempel för att kostnaderna var låga att tillverkarna endast

bedrev en begränsad marknadsföring riktad mot kunderna utöver säljarnas

insatser.

Generellt ansåg tillverkarna att prispressen ökat på marknaden under de

senaste upphandlingarna men att de drabbades av detta på olika sätt. Vissa

visade till minskade intäkter vilket skulle kunna leda till att ytterligare

prissänkningar skapade en ohållbar situation. Andra visade på att de lyckats

hålla sina priser relativt konstanta och att de slutit avtal vid

upphandlingarna även då de inte erbjudit de lägsta priserna. Detta torde

enligt dem själva vara ett tecken på att det är andra faktorer än bara pris

som styr vid kundernas val av tillverkare och produkter på marknaden.

Nya etablerare

Att slå sig in på marknaden som ny aktör var något som var svårt och

förknippat med höga kostnader, ett faktum samtliga respondenter var

överens om. Då tillverkarna såg en korrelation mellan framgång och goda

relationer till kunderna menade de även att en ny aktör hade ett omfattande

arbete framför sig för att etablera sig på marknaden. Att bygga upp goda

relationer till kunderna krävde en stark säljkår vilket i sin tur krävde goda

ekonomiska resurser. Vidare måste en ny tillverkare göra kunderna

uppmärksamma på deras produkter vilket ansågs vara svårt då traditionell

marknadsföring inte tillämpades. Som en parallell drogs exemplet hur nya

läkemedel ofta föregicks av en naturlig marknadsföring genom omfattande

kliniska tester och diskussioner i de medicinska medierna. För den enterala

nutritionen var marknadsföringen istället beroende av den information som

säljarna lyckades föra fram till kunden och då främst dietisterna vilket i sin

tur underlättades av att det fanns en god etablerad relation. De redan
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inarbetade tillverkarna uttryckte att de var nöjda med att bearbetningen av

kunderna baserades på goda relationer då de gjorde dem säkrare i den

position de befann sig gentemot nya företag på marknaden.

Vidare menade vissa av tillverkarna att den tillhörande tekniken till

sondnäringarna var ett hinder för nya etablerare. Detta rörde främst de

pumpar som lånades ut gratis av olika tillverkare i utbyte mot att kunderna

uteslutande använder deras sondnäringar. Detta medförde att det krävdes

att den nya tillverkaren kunde tillgodose kunden med egna pumpar för att

lyckas vända kundens användande av sondnäring till de egna produkterna.

Något som kunde visa sig mycket kostsamt då vissa landsting enligt

tillverkarna förfogade över så mycket som upp emot femhundra pumpar.

4.5.2  Tillverkarna och kunderna

Den fördelning som fanns mellan tillverkarnas omsättning på varje

kundsegment, landsting och kommuner, skiljde sig åt. Användandet hos de

båda kundgrupperna menade tillverkarna vara beroende av kunskapen och

medvetenheten hos personalen och de som var ansvariga för besluten

gällande enteral nutrition. Generellt framkom att landstingen var den

kundgrupp som tillverkarna lade sitt största fokus på. I vilken utsträckning

de sedan hade en försäljning till kommunerna varierade i omfattning.

Samtliga menade att kommunerna fortfarande var ett omoget och ej fullt

utvecklat segment av marknaden men få arbetade aktivt för att sluta fler

avtal med denna kundgrupp. En anledning till detta var att de flesta

tillverkarna menade att det krävdes att bearbetningen gentemot de två

kundgrupperna skilde sig åt för att kunna nå ett bra resultat.
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Kommunen

Uppfattningen om kommunerna som kund var att det där råder en bristande

kunskap om enteral nutrition, något som ansågs påverka användandet till

att bli mindre i sin omfattning. Bristen på kunskap ansågs vara en följd av

att det saknades kunnig personal och då främst dietister vilket var den

yrkeskategori som tillverkarna själva menade ha den högsta kompetensen

inom området. Tillverkarna såg det som en självklarhet att de skulle vara

inblandade i det nödvändiga arbetet med att höja kunskapen i kommunerna.

Detta kunde ske dels genom den information som tillverkarnas säljare

kunde förmedla och dels genom att vara med och anordna utbildningar.

Dock var situationen sådan att få tillverkare idag vände sig till

kommunernas enheter med säljare och utbildningsinsatser. Detta menade

majoriteten av tillverkarna var en följd av att kommunerna inte

prioriterades som kund. I de fall där tillverkarna trots allt gjorde insatser

och dessutom bearbetade kommunerna handlade de i första hand om

storstadskommuner.

Att höja kunskapen hos kommunerna till en tillfredsställande nivå skulle

enligt tillverkarna innebära ett omfattande arbete. Vissa av de tillfrågade

visade på att det skulle komma att dröja innan de kunde utläsa ett gensvar i

form av ett högre användande som skulle kunna ställas i proportion till den

insats som de kunde göra för kommunerna. De menade vidare att de inte

heller kunde vara säkra på att deras insats gav ett resultat i form av ett ökat

användande av deras egna produkter. Vidare gavs exempel på hur det fanns

hinder för att öka användandet utifrån en ökad kunskap hos vårdpersonalen

på grund av deras begränsade befogenheter i fråga om enteral nutrition.

Vårdpersonalen var bara ett av många led som måste utbildas och bearbetas

för ett ökat intresse av enteral nutrition i kommunerna enligt tillverkarna.



Konkurrensfördelar på en marknad som karaktäriseras av offentlig upphandling

117

För att tillverkarna skulle börja anse det lönsamt att utbilda kommunerna

menade de att de inledningsvis måste höja medvetenheten om behovet av

enteral nutrition. Denna medvetenhet ansågs redan ha ökat till viss del med

en allt större samhällsdebatt kring nutrition och undernäring, dock uttryckte

vissa av tillverkarna att kommunerna verkade ha vissa svårigheter att helt ta

till sig budskapet i samhällsdebatten. En låg medvetenhet ansågs vidare

påverka användandet genom att ekonomiska faktorer fick spelade en

avgörande roll, något som i förlängningen ansågs drabba patienterna. Det

påpekades att kommunernas enheter ofta hade en kortsiktig syn på

budgeten och att de koncentrerade sig på att hålla nere kostnaderna och

därmed inte såg till den långsiktiga vinsten i att patienterna i kommunen

skulle kunna tillfriskna fortare och hållas friskare längre med hjälp av

enteral nutrition.

Landstinget

I landstingen ansågs kunskapen inom området vara betydligt högre och

detta främst tack vare de dietister som fanns anställda. Dietisterna sågs för

övrigt av de flesta tillverkare som den viktigaste yrkeskategorin att ha en

god relation till för att nå framgång hos landstingen då de kunde påverka

både upphandling och användandet i verksamheten. Då kunskapen var

högre hos landstingen kunde tillverkarna i sin kontakt med dessa informera

mer om produkterna och deras specifika funktioner. Då de vände sig till

kommunerna handlade det snarare om att ge grundläggande information

om enteral nutrition. I kommunerna kunde det även räcka för tillverkaren

att visa sig och informera om att de fanns tillgängliga på marknaden för att

ett användande av deras produkter skulle komma till stånd. De båda

kundgrupperna skilde sig även åt ifråga om vana i att hantera enteral
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nutrition och beslutsstrukturen kring detta. I landstingen, där tillverkarna

sedan länge varit inarbetade, hade de en klar bild över hur det fungerade

och kunden sågs som en självklar utgångspunkt i försäljningsarbetet. Hur

kommunerna fungerade i fråga om enteral nutrition var något som det fanns

större oklarheter kring för de flesta av tillverkarna. Framför allt var det

besluts- och användarprocessen som gjorde bilden av kommunerna oklar

för tillverkarna. Gällande detta ställde det enligt tillverkarna till ytterligare

problem att kommunerna skiljde sig åt mellan varandra i fråga om beslut

och användande i en större utsträckning. I Landstinget var tendensen

istället att processerna liknade varandra mellan de olika landstingen.

Kundens prioriteringar

Det fanns en rad faktorer som tillverkarna uppfattade att kunden tyckte var

viktiga i valet av vilka produkter och tillverkare som de skulle använda sig

av och sluta avtal med. Till en följd av att innehållet i produkterna var

relativt standardiserade, så till vida det inte rörde sig om sjukdomsspecifika

produkter, ansågs främst andra faktorer än produkterna själva ligga till

grund för kundernas val. Smak på kosttillskotten var en faktor som

tillverkarna betraktade som viktig, detta främst för patienternas skull. Vissa

av tillverkarna menade att de varit framgångsrika på grund av att de kunnat

erbjuda ett stort urval av goda smaker, vilket kunderna tycktes prioritera för

att kunna erbjuda sina patienter en möjlighet till variation. En viss

konkurrens baserat på smaker ansågs också ha uppkommit till följd av

detta. Vidare ansågs kundens vana och rutinmässiga användande av vissa

produkter som att vara avgörande. Det påpekades att en del av de produkter

som fanns på marknaden förmodligen alltid kommer att finnas kvar då de

ständigt efterfrågas av personalen hos kunderna vilka var vana vid att

använda dem. Även den service som tillverkarna kunde erbjuda kunderna
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menade de vara ytterligare en aspekt som ökade i betydelse för kundernas

val. Tillverkarna trodde sig se att kunder som inte bemöttes av en god

service kände att de inte prioriterades vilket kunde påverka deras

uppfattning om tillverkaren och tillika deras val av produkt. Avgörande var

även den relation som tillverkaren byggt upp till kunden.

4.5.3  Upphandlingen

Upphandlingarna upplevdes generellt som att fungera väl. Ett flertal av

tillverkarna nämnde dock att de ansåg att den inköpsansvarige vid en del av

landstingen hade lite för mycket att säga till om vid upphandlingarna.

Utfallet av att inköparen styr vid upphandlingen blir att avtalen sluts i en

större utsträckning baserat på ekonomiska grunder, det vill säga pris,

istället för vad som är bäst för patienten. Som en motvikt till detta ansågs

referensgruppen tjäna ett gott syfte. I de flesta fallen var de en viktig del av

besluten som fattades vid upphandlingarna vilket fick till en följd att

utfallet blev bättre då de ansågs sitta på en större kompetens om enteral

nutrition än inköparna. Att referensgruppen hölls hemlig inför en

upphandling i landstingen respekterade tillverkarna. Dock framhölls att de

hade skapat en god kontakt med de som var involverade i frågor som rörde

enteral nutrition vilket gjorde att de trots allt hade möjlighet att utläsa vilka

som ingick i gruppen. Vidare nämnde några av tillverkarna att de såg det

som ett problem att de personer som deltog i referensgruppen samt övriga

beslut gällande enteral nutrition ofta hade ett nära samarbete med en

tillverkare de fattat tycke för. Följderna kunde bli att det skapades en

partiskhet som missgynnade de övriga tillverkarna.
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Avtalets betydelse

Tillverkarna ansåg generellt att kunderna var trogna de avtal som slöts. I

undantagsfall hade de upplevt att landstingen och kommunerna gick

utanför vad som upphandlats för att komplettera med ytterligare produkter.

I fråga om kosttillskott upplevdes detta ske i en mycket liten utsträckning

då landstingen ofta slöt avtal med samtliga tillverkare av produkterna. I

fråga om sondnäringar hände det att de större landstingen slöt avtal med

flera tillverkare men vanligast var att de i mindre landsting begränsade sig

till en eller två tillverkare. I de fall där avtal slöts med flera tillverkare

påpekades det att det största arbetet för tillverkaren innebar att efter

upphandlingen informera ute i verksamheten för att se till att produkterna

användes. Tillverkarna påvisade att detta var en avgörande del i deras

framgång och i detta arbete var relationerna till personalen i verksamheten

av yttersta vikt. Även om vissa produkter i tillverkarens sortiment inte kom

med på de avtal som slöts vid en upphandling upplevde tillverkarna det

som relativt enkelt att få till stånd en tilläggsupphandling för dessa.

Tillverkarna menade även att ett visst användande utanför de slutna avtalen

pågick, dock påpekades att detta inte fungerade på lång sikt om inte ett

tilläggsavtal kunde slutas. Detta medförde att några av tillverkarna menade

att även ett företag som över huvud taget inte slutit något avtal hade orsaker

till att fortsätta bearbeta verksamheten i hopp om att de skulle komplettera

sitt användande med ett tilläggsavtal på tillverkarens produkter.

Sortimentsbegränsning

Tillverkarna hänvisade vidare till den begränsning som inletts i ett flertal

landsting gällande hur många produkter av likartade karaktär som skall

finnas upphandlade. Då begränsningar redan tidigare funnits för

sondnäringar var detta en förändring främst för kosttillskotten. Att begränsa
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sortimentet på kosttillskotten upplevdes som att få vissa negativa effekter

vilka främst drabbade patienten. Detta då denne skulle få ett mindre urval

av smaker att välja från samt färre produkter som passade deras specifika

sjukdom bäst. Som en följd av begränsningen antog många av tillverkarna

att upphandlingen skulle delas in i specifikare grupper, exempelvis

sjukdomsspecifika, och att avtal skulle slutas med en tillverkare i varje

grupp. Om en tillverkare skulle komma att sluta ett avtal där antalet

avtalspartners begränsats såg de detta som en möjlighet till en ökad

försäljning av produkterna. Det ansågs inte heller som att det skulle få en

allt för negativ effekt om de inte lyckades vara en av avtalspartnerna vid en

begränsad upphandling. Orsaken till detta angav flera av tillverkarna vara

möjligheten att fortsätta sitt arbete i verksamheten för att få till stånd ett

tilläggsavtal eller sälja produkter utanför avtalen. Enligt vissa av

tillverkarna gynnade en begränsad upphandling de mindre tillverkarna på

marknaden då produkterna hamnade mer i fokus och att dessa kunde

specialisera sig mer på enskilda produkter istället för att upprätthålla ett

brett sortiment.

4.5.4  Tillverkarna och distributörerna

Enligt samtliga tillfrågade tillverkare existerade en medvetenhet om vilka

val de hade att tillgå gällande distributionskanaler. De som nämndes var

grossist, tredjepartsdistributör eller att själva ta hand om distributionen. De

ansåg att på marknaden för distributionstjänster var de själva kunder som

helt fritt kunde välja mellan de olika distributörerna. De flesta av

tillverkarna använde uteslutande tredjepartsdistributörer för sin enterala

nutrition. Dock hade en del av företagen diskuterat möjligheten att även

distribuera via grossist. Skulle de på allvar överväga att gå över till att även

distribuera med en grossist upplevdes det som att det enda hindret var att
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grossisterna hitintills visat en avståndstagande inställning till att distribuera

enteral nutrition då det rörde sig om mindre volymer och stora

lagerutrymmen. Vidare ansåg vissa tillverkare att grossisterna favoriserade

specifika tillverkare vilket gjorde det svårt att få till stånd ett avtal. Att

använda en livsmedelsgrossist ansågs vara en stor fördel då en tillverkare

distribuerade till kommunerna. Tillverkarna menade att detta kundsegment

prioriterade att produkterna kunde levereras vid samma tillfälle som

livsmedlen. Det handlade även om att hamna på kökens beställningslistor

ute på kommunernas enheter, listor som av vana oftast baserades på vad

som fanns att tillgå hos livsmedelsgrossisten. Då få av tillverkarna hade

prioriterat kommunerna hitintills hade endast ett fåtal av dem sett över sin

situation på den kommunala marknaden och allvarligt tänkt igenom

möjligheten att vidare distribuera även med en livsmedelsgrossist.

Aspekter som tillverkarna prioriterade hos distributörerna var att de kunde

tillgodose deras behov av statistik och information över hur mycket de hade

sålt och av vilka produkter. Vidare såg de även till den leveranssäkerhet

som distributören kunde hålla. Grossisterna ansågs gällande dessa aspekter

inte kunna erbjuda samma standard som tredjepartsdistributörerna.

4.5.5  Framtida utveckling

Tillväxt

Som ovan nämnts såg tillverkarna positivt på marknadens utveckling och

deras egna möjligheter att utöka sin verksamhet genom större försäljning.

De orsaker som de främst såg som bakomliggande faktorer till marknadens

ökning var det ökande medvetandet och den ökade kunskapen hos

kunderna. Användandet menade de skulle komma att gynnas av en ökad

samhällsdebatt och deras egna insatser. Främst såg tillverkarna att
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ökningen av användandet skulle komma att ske inom segmentet

kommunerna. Genom en större medvetenhet om enteral nutrition och

patienternas behov av detta ansågs en kunskapsökning leda till att allt fler

kommuner slöt avtal gällande produkterna. Som en följd av detta menade

tillverkarna att deras insatser främst skulle komma att öka i inriktning mot

kommunerna. Något som enligt tillverkarna även kommer att leda till en

anpassning av tillvägagångssätt i fråga om försäljning, upphandling och

service för att bättre passa denna kundgrupp.

Utbildningens betydelse

En aspekt av upphandlingen med både landsting och kommuner som sågs

som allt viktigare var den utbildning som tillverkarna erbjöd. Tillverkarna

förutspådde att denna kommer att bli ett allt viktigare bedömningskriterium

vid framtida upphandlingar då kunderna anser att detta skall ligga på

tillverkaren att tillhandahålla. Utöver att anordna utbildningar och

informationsträffar nämnde även ett par av tillverkarna att utvecklandet av

lathundar för vårdpersonalen kommer att öka framöver. Syftet med

lathundarna var att personalen skulle ha en källa för nutritionsinformation

som de snabbt och enkelt skulle kunna använda sig av. I arbetet med detta

menade tillverkarna att de kan komma att involveras.

Sjukdomsspecifika produkter

En trend som samtliga av de tillfrågade påvisade var hur marknaden

utvecklas mot att efterfråga allt fler sjukdomsspecifika produkter. Som en

av orsakerna till detta nämndes hur personalen i vården arbetade under en

stor tidspress där det underlättade att ha sjukdomsspecifika produkter som

de kunde använda sig av istället för att tillbringa tid med att undersöka om

en viss produkt passar en viss sjukdomsbild. En ytterligare orsak ansågs
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vara en utveckling som tillverkarna själva påskyndat i syfte att dels för att

ge patienten bättre produkter och dels för att det visat sig vara lönsamt.

Som en följd av denna utveckling förutspådde vissa tillverkare att

marknaden skulle komma att likna läkemedelsmarknaden allt mer. Det

skulle till exempel kunna krävas att tillverkarna hade större kliniska tester

av nya produkter att grunda sin försäljning på i framtiden.

Marknadsföring mot slutkund

En ytterligare utveckling som påvisades av tillverkarna var att deras

kontakt med slutkunderna, det vill säga patienterna, ansågs öka. Detta

antagande grundades i att de såg hur patienterna skulle komma att själva

styra över sin egen vård i framtiden. Ett återkommande exempel var det att

40-talisterna, som kommer att bli nästa stora patientgrupp, var betydligt

starkare än dagens äldre patienter. De ansågs mer vana vid att själva söka

information om vad som var den bästa vården och därmed påverka sin egen

situation i större utsträckning än idag. Till följd av detta såg flertalet av

tillverkarna det som en viktig del i försäljningen att rikta sig direkt till

slutkunden med marknadsföring och information dels för att öka deras

medvetenhet om enteral nutrition och dels för att lansera sina egna

produkter. Ett viktigt medel i denna kontakt ansågs Internet vara.

Hemleveranser

Avslutningsvis skall nämnas att det system av hemleveranser av enteral

nutrition, vilket idag bedrivs i ett av de större landstingen, var en metod

som tillverkarna ansåg skulle komma att användas i flera av landets

landsting framöver. De såg detta som positivt då de trodde sig kunna utläsa

att utvecklingen gick mot att öka användandet av enteral nutrition hos de

patienter som befinner sig i sina hem. De enterala produkterna kunde av
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många äldre och sjukare patienter ses som otympliga och svårhanterbara att

själva hämta från apoteken, att de istället levererades direkt till dörren

skulle göra produkterna mer tillgängliga något som förväntades öka

användandet.
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5. Analys

Vi har nu kommit fram till det kapitel där rapportens

teoretiska referensram och empiri integreras för att

besvara de problemfrågor som ställts upp inledningsvis. Vi

skall här utföra en analys  utifrån den modell vi

presenterat i det teoretiska kapitlet. Den struktur kapitlet

grundar sig på följer våra problemfrågor vilka kommer

bearbetas enligt den ordning de initialt presenterades. Avslutningsvis

kommer vi i kapitlet att diskutera den del av vårt syfte vilken innebär att vi

önskar ta reda på om den modell vi använder oss av kan anses vara

användbar och tillförlitlig för vår relevanta marknad.

5.1 Inledning

Utgångspunkten för vår analys är att vi ämnar diskutera och försöka

besvara våra problemfrågor. Detta kommer att ske genom att var och en av

de två analyseras enligt den ordning de nämnts i det inledande kapitlet.

Detta innebär att vi kommer att börja med att se till de konkurrensfördelar

som vi identifierat på marknaden idag och utföra en analys av hur dessa

skapats. Vidare kommer vi att diskutera de trender som vi kunnat utläsa på

marknaden och vad de skulle kunna ge upphov till för utveckling gällande

konkurrensfördelars karaktär i framtiden. För analysen av de två

frågeställningarna använder vi oss av vår egen bearbetning av Amit och

Schoemakers (1997) modell och deras teoretiska resonemang över hur

konkurrensfördelar skapas och formas, vilken illustreras i figuren nedan.

Figur 10 Disposition
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Figur 11 Vad skapar konkurrensfördelar. (Amit & Schoemaker, 1997, sid 372, egen

bearbetning)

Med denna rapport ämnar vi lämna såväl ett teoretiskt som ett empiriskt

kunskapsbidrag. Det teoretiska kunskapsbidraget ligger främst i den

djupgående härledningen av vår modell utifrån det marknadsorienterade

perspektivet och det resursbaserade perspektivet som presenterades i den

teoretiska referensramen. Det teoretiska kunskapsbidraget kommer vidare

att utökas genom appliceringen av empirin på vår modell för att besvara

våra problemfrågor. Av denna anledning kommer analysen att användas för

att besvara problemfrågorna utifrån användandet av vår modell och således

kommer en upprepning av de i den teoretiska referensramen gjorda

härledningarna inte att ske.

Då vår modell inte bara visar på hur konkurrensfördelar skapas och formas

utan även fyller en funktion av att styra strukturen vid vår analys av

problemfrågorna, har vi för detta syfte skapat en egen förklarande figur av

modellen som kommer att fungera som ett stöd för läsaren att följa

diskussionen av konkurrensfördelarna.
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Figur 12 Förklarande figur över den teoretiska modellen.

Figurens delar representerar motsvarande delar av Amit och Schoemakers

(1997) modell, det vill säga att ett företags konkurrensfördelar (KF) är

beroende av de strategiska tillgångarna (ST) de besitter. Dessa strategiska

tillgångar skapas och formas i sin tur av en växelverkan mellan företagets

inre resurser och förmågor samt de marknadsspecifika kraven och behoven

som kommer av aktörerna i företagets omvärld. Genom att separera de

olika konkurrensfördelarna och bryta ned dem till mindre bitar än i den

ursprungliga modellen är vår förhoppning att läsaren skall få en bättre

överblick och förståelse för hur vi använder modellen. Figuren illustrerar

även bättre hur konkurrensfördelarna formas av fler än en strategisk

tillgång och att dessa kan lägga en grund för mer än en konkurrensfördel.

Något som är i enlighet med Amit och Schoemakers (1997) teoretiska

resonemang men som inte framgår klart av den ursprungliga modellen.

Den förklarande figuren kommer i diskussionen nedan gällande

konkurrensfördelar idag att användas för att läsaren tydligt skall få en bild

av konkurrensfördelarnas upphov och vem, företaget eller marknaden, som

styrt dem. Praktiskt kommer den förklarande figuren ovan att tillämpas

genom att varje konkurrensfördel bryts ut och illustreras var och en för sig.

Vid denna illustration kommer de strategiska tillgångarna att ingå. Dock

kommer illustrationen inte att innefatta den lägsta nivån av figuren, det vill

säga ett klargörande av vilken aktör som styrt respektive strategisk tillgång.

Detta då den växelverkan som förekommer mellan aktörerna inte på ett
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poängfullt och överskådligt sätt kan illustreras av den förklarande figuren.

Den varierande grad av inverkan olika aktörerna har på skapandet av de

strategiska tillgångarna kommer istället att redogöras för i texten under

varje strategisk tillgång.

Vid vår analys av den andra problemfrågan, dagens trender och framtidens

utveckling, kommer vi än en gång att använda oss av den förklarande

figuren. Vid denna analys används dock figuren på ett något annorlunda

sätt. Vi har i denna fråga valt att arbeta oss nedifrån och upp i modellen till

följd av att vi ansett detta bättre illustrerar vårt resonemang. Till skillnad

från den föregående frågan inleder vi vid denna med att diskutera de

trender vi utläst på marknaden och då vilka aktörer som gett upphov till och

styrt dessa. Ur trenderna kommer vi att diskutera vilken påverkan dessa kan

komma att ha på karaktären av framtida konkurrensfördelar. Detta kommer

att ske genom att se till vilka strategiska tillgångar trenderna kan tänkas

påverka och ge upphov till, vilket i förlängningen också präglar framtidens

konkurrensfördelars utformning och innehåll. Vi kommer vid denna del av

analysen inte att bryta ner den förklarande figur som vid den första

problemfrågan. Detta då vi inte finner det poängfullt till följd av att de

strategiska tillgångarna och konkurrensfördelarna inte klart kan definieras

och sambandet dem emellan klart kan sammanlänkas.

Vi kommer att avsluta analysen med att testa huruvida vår bearbetning av

Amit och Schoemakers (1997) modell motsvarat våra förväntningar genom

en utvärdering. Detta kommer att ske med utgångspunkt från vår

användning och tolkning av den och genom att utreda huruvida modellen

möjliggjort besvarandet av våra problemfrågor på ett tillfredsställanden

sätt.
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5.2  Konkurrensfördelar idag

Under denna del, konkurrensfördelar idag, kommer vi att besvara den

första av de problemfrågor vi ställt upp i den inledande

problemformuleringen. Vi ämnar identifiera de konkurrensfördelar som vi

funnit att existera idag, vilka strategiska tillgångar som vi anser bygger upp

dessa konkurrensfördelar samt vilka aktörer, företaget eller de på

marknaden, som styr utformningen av dessa strategiska tillgångar.

För att inledningsvis ge läsaren en bild av den avancerade process som

följer börjar vi med att återge de kriterier som vi anser måste vara uppfyllda

för att en konkurrensfördel skall anses föreligga. Vi anser i likhet med

Barney (1991) att en konkurrensfördel skall vara värdeskapande för

företaget och ge ett mervärde samt att den skall vara unik och svårkopierad

vilket gör den värdefull och särskiljer företaget från dess konkurrenter.

Vidare anser vi i att det krävs en utveckling av Amit och Schoemakers

(1997) resonemang i form av att en konkurrensfördel i kombination med

ytterligare en konkurrensfördel gör den sammantagna styrkan av de två

större än i enskild form. Således menar vi att styrkan av två

konkurrensfördelar skapar en sorts synergi som stärker och upprätthåller

dem och därmed gör det än svårare att replikera dem. Av samma anledning

anser vi vidare att en konkurrensfördel även kan hjälpa till att bygga upp en

annan konkurrensfördel och därmed stärka den enskilda

konkurrensfördelens position.
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5.2.1  Bakomliggande orsaker till dagens konkurrensfördelar

De konkurrensfördelar som nedan kommer att presenteras och motiveras är

de vi utifrån det empiriska materialet har kunnat utläsa vara avgörande för

företagen på marknaden. Innan dessa presenteras följer nu tre klargöranden

som syftar till att motivera vårt val samt ge läsaren en bild av karaktäristika

på marknaden vilka legat till grund till varför de utvalda

konkurrensfördelarna och strategiska tillgångarna har identifierats.

Det första klargörandet rör marknadens indelning. Det finns två naturliga

faser som kan göra att konkurrensfördelarnas inverkan på marknaden

varierar. Den första fasen, upphandlingsfasen, menar vi framstår som en

relativt styrd fas då det i nästan samtliga fall gällande enteral nutrition rör

sig om öppna upphandlingar av ett värde större än det gränsvärde som

avgör att specifika krav ställs på förfarandet. Det handlar bland annat om

att uppfylla de utvärderingskriterier i form av skall- och börkrav som

referensgruppen sätter upp. Att uppfylla skallkraven är nödvändigt för att få

delta i utvärderingen. Dock ger LOU även utrymme för bedömningar av

hur väl kraven uppfylls om förfrågningsunderlaget anger att den

totalekonomiskt mest fördelaktiga lösningen skall väljas. Något som fått till

följd att andra faktorer än de specificerade utvärderingskriterierna kan få en

avgörande inverkan på det slutgiltiga beslutet. I den andra fasen,

användarfasen, får konkurrensfördelarna en något annorlunda innebörd då

de är mer inriktade på att öka användandet istället för att gå vinnande ur

upphandlingsprocessen.

Att konkurrensfördelarna får olika innebörd i de två faserna betyder enligt

oss inte nödvändigtvis att det är olika konkurrensfördelar utan snarare att

uppbyggnaden av konkurrensfördelarna, det vill säga vikten och betydelsen



Konkurrensfördelar på en marknad som karaktäriseras av offentlig upphandling

132

av de strategiska tillgångarna, ser olika ut. Dessa två faserna kan verka

relativt olika i utseende och innebörd men vi menar att de trots allt är

mycket nära besläktade och ofta kompletterande. Ett användande utan

upphandling är inte lagligt om det inte föreligger särskilda omständigheter

och därmed heller inte hållbart på lång sikt. Lika lite är en upphandling

betydelsefull utan ett användande hos kunden. I valet av

konkurrensfördelar har vi därför sökt efter det som gör företaget

konkurrenskraftigt i bägge faserna. Vårt syfte är inte att påvisa vilka

strategiska tillgångar som är viktigare i upphandlingsfasen respektive

användarfasen utan snarare att likt Amit och Schoemakers (1997)

resonemang påvisa att för samma konkurrensfördel kan vikten och

innebörden av de olika strategiska tillgångarna vara olika i de två faserna.

Det andra klargörandet är att de nedan presenterade konkurrensfördelarna

inte kommer att innehålla en produkt- eller prisinriktad profil. Detta av

flera anledningar. Såväl dietisterna som tillverkarna själva framhåller att

produkterna som finns är relativt standardiserade och inte särskiljer de

olika tillverkarna åt i någon större utsträckning. Produkternas

standardisering ger även att priset blir likartat. Detta i kombination med att

expertgruppen framhåller andra variabler än priset som viktiga i

utvärderingen gör att vi, enligt vår definition av konkurrensfördelars

mervärde och unikhet, inte kan framhålla pris och produkt som separata

konkurrensfördelar. Vi påstår därmed inte att produkten och priset saknar

betydelse för trots allt utgör priset ett av bedömningskriterierna enligt LOU

och produktens karaktäristika är tillsammans med andra variabler av

betydelse inte minst vid upphandlingen. De två variablerna är dock inte

tillräckligt unika och värdeskapande för att de i företaget skall kunna sägas

utgöra faktiska konkurrensfördelar.
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Bakom det tredje och sista klargörandet ligger användningen och

relevansen av LOU. Lagen identifierades tidigt som en viktig variabel då

den utgör förutsättningarna och ramverket för marknaden, något som visat

sig vara riktigt till viss del. Vi har funnit att LOU som omvärldsfaktor har

en något begränsad påverkan för konkurrensfördelarna på marknaden.

Lagen påverkar främst upphandlingsfasen och då i huvudsak som stöd och

regelverk för utvärderingen av anbuden. Kunderna och tillverkarna har

påpekat att den i detta avseende fyller sitt syfte att upprätthålla ett

affärsmässigt beteende vid landstingens och kommunernas upphandlingar

genom att klart strukturera hur dessa skall genomföras samt anbuden

utvärderas. I användarfasen syftar LOU främst till att övervaka att avtalen

efterlevs, vilket är något vi funnit ske med delad framgång. Bland annat

menar en del tillverkare att försäljning av produkter utanför avtalen kan

löna sig på kort sikt samt att många av kunderna visat att de inte kan

klargöra för den exakta innebörden av LOU och anser inte heller att avtalen

utesluter ett alternativt användande. Visserligen anser vi att LOU till viss

del styr vissa av de strategiska tillgångarnas utformning och därmed

samansättningen av konkurrensfördelarna, dock med mindre inverkan mot

vad vi från början antog.

De nedan presenterade konkurrensfördelarna byggs upp av de strategiska

tillgångarna som identifierats. Vid denna identifiering har resonemanget

som förts av Amit och Schoemaker (1997) tillvaratagits i vår egen

bearbetning av modellen då vi utgått från den växelverkan som skett mellan

omvärlden och företaget i skapandet av de strategiska tillgångarna. Vi anser

att denna växelverkan har försvårat en tydlig distinktion mellan omvärlden

och företaget och har därför fört oss till att följande förutsättning skulle
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ligga till grund för att kunna härleda vem som styrt inriktningen av de

strategiska tillgångarna: Den eller de som tillsammans styr inriktningen av

den strategiska tillgången skall ha initierat den och påverkat den i en

riktning som gör den betydande för konkurrensfördelens utseende. När

andra aktörer deltagit i processen och därmed bidragit till utformningen av

den strategiska tillgången kommer detta att framgå, dock kommer det alltid

att tydligt framgå vem eller vilken aktör som varit den mest drivande

genom att använda ovan fastställda kriterium.

Efter att ha gett läsaren förutsättningarna och de kriterier som enligt vår

tolkning av modellen kommer att vara avgörande för hur

konkurrensfördelarna identifieras följer nu en utförlig redogörelse för de

konkurrensfördelar vi identifierat, dess uppbyggnad av strategiska

tillgångar samt vem som styrt de strategiska tillgångarnas inriktning. De

fyra identifierade konkurrensfördelarna är, inarbetad, relationer, etablerad i

kommunen samt anbudet.

5.2.2  Inarbetad

Med inarbetad menar vi att tillverkaren och dess

produkter är välkända i samtliga yrkeskategorier som

handhar produkterna vilket innebär såväl dietister som

övrig personal. Vidare definierar vi konkurrensfördelen

inarbetad som att tillverkarens produkter använts under en längre tidsperiod

hos kunden vilket möjliggör utvärdering av såväl produkterna som övriga

attribut tillverkaren vill bli förknippad med. Att inarbetad kan anses vara en

konkurrensfördel beror på flera saker. En av de tyngst vägande orsakerna

berör kunskapen kring området enteral nutrition. Som vi påvisat är

kunskapen ofta starkt centrerad till antingen dietisterna i landstingen eller
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till upphandlingsansvariga och i den mån det finns dietister i kommunen.

Detta ger en betydligt lägre kunskap hos övrig personal som står för en stor

del av användandet av produkterna. Att kunskapen är låg beror av flera

faktorer varav bristande intresse, tidsbrist samt små utbildningsmöjligheter

står för de viktigaste. När kunskapen är låg framkommer att andra attribut

än kunskap spelar in i valet av produkter. Bland annat uttrycker övrig

personal ofta vana, rutin och därmed tidigare erfarenhet som viktiga

beslutskriterier i valet. Sammantaget anser vi att okunskapen och ointresset

gör att den vana och trygghet som en väl inarbetad tillverkare erbjuder

avgör valet till dennes fördel i många fall.

Även vid upphandlingen anser vi att en inarbetad tillverkare innehar en klar

fördel. Under användarperioden framkom det att flera av de dietister som

styr mycket av den kontakt tillverkarna har med övrig personal ansåg att

icke upphandlade tillverkare inte skulle befinna sig på avdelningarna under

avtalsperioderna för att inte ge personalen dubbla budskap och därmed

uppmana till avtalsbrott. Detta tillsammans med att byte av avtalspartner

inför en upphandling beträffande sondnäring ofta ansågs kräva en

betydande nyhet för att det extra arbetet i form av teknikbyte och

upplärning av personal och patienter i ny teknik skulle motiveras.

Sammantaget ger detta en klar svårighet för en ny tillverkare att påvisa de

betydande nyheterna för dietister och övrig personal som krävs för att en ny

tillverkare för framförallt sondnäring skall kunna upphandlas. Även

tillverkarna stödjer detta resonemang och menar att möjligheterna för en ny

aktör att etablera sig är små då det kräver betydande insatser.
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Strategiska tillgångar

Teknik: Tekniken och då främst pumparna till sondnäringen är en av

faktorerna som vi anser bidrar till att en inarbetad position för en tillverkare

kan skapas. Främst rör det de inlåsningseffekter som skapas på grund av

oviljan att byta teknik annat än vid betydande förändringar och händelser.

Effekten uppstår delvis genom att viss teknik endast passar till vissa

sondnäringar. Det tydligaste exemplet är det faktum att de flesta landsting

och kommuner gratis lånar pumpar i utbyte mot ett exklusivt användande

av tillverkarens produkter vilket bidrar starkt till att teknikens utbytbarhet

försvåras, något som i jämförelse med de landsting och kommuner som

själva köper in pumparna får betydande konsekvenser för en aktör som

redan finns etablerad. Då pumparna skapar en inlåsning gällande

användandet av tillverkarnas produkter framkommer det att ett spritt

användande av pumparna därför bidrar till en inarbetad ställning. Vidare

påpekade en del dietister, men även personal i kommunerna, hur den pump

som patienten initialt använt kan bli vägledande för de produkter som

används av övriga avdelningar eller vårdhem. Detta till följd av att då

patienten lärt sig använda en viss pump och funnit att den passar skall de

inte behöva byta till en annan då de byter vårdgivare. Något som även vissa

av kommunerna uppmärksammat och lyft fram som en orsak till att

samordna kommunens och landstingets upphandling.   

Att tekniken är en strategisk tillgång anser vi styrs i mycket hög grad av

företagen. Genom att konstruera teknik med funktioner som bara passar till

ett visst företags produkter samt att framställa villkor i stil med att endast

företagets produkter får användas tillsammans med företagets teknik är det

enskilda företaget den klart drivande aktören. Dock anser vi att kunderna

till viss del bidragit och accelererat denna utveckling genom att acceptera
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villkor från tillverkarna om att fritt få disponera pumpar så länge ett

exklusivt användande förekommer. Denna acceptans anser vi främst kunna

hänföras till den resursbrist som många av landstingen och kommunerna

framhåller påverkar och till viss del styr verksamheten. Dock har vi sett att

inlåsningseffekten går att undvika för kunden genom att de själva står för

inköpet av en universalteknik, en lösning som dock är sällsynt. Vi anser

även att LOU med sin relativt omständiga upphandlingsprocess och långa

avtalsperioder till viss del kan anses styrande av tekniken som en strategisk

tillgång. Genom att upphandlingen anses vara en mycket arbetsam process

av såväl inköpare som referensgruppen genomförs den ofta på treårs-basis

med ett års förlängning, en förlängning som nästan uteslutande används. En

lång avtalsperiod som blir än längre på grund av en omständig

upphandlingsprocess tillsammans med personalens ointresse, vana och

rutin i användandet skapar än större möjligheter för att inarbetade

tillverkare skall nå stora fördelar.

Samverkan: Att det finns samverkan en mellan tillverkare och kund är

enligt oss en faktor som klart skapar en fördel för tillverkaren att bli en

inarbetad aktör. Denna samverkan består bland annat i att personalen och

då främst dietisterna deltar i olika former av forskningsprojekt kring

enterala nutrition, ett faktum som tillverkarna anser förekomma i viss

utsträckning. Enligt dietisterna kan det handla om allt från utvärdering av

nya produkter innan de marknadsförs, till utvecklingen av dessa produkter.

Denna samverkan menar vi skapar en inarbetad kunskap hos testdeltagaren

som gör dem inarbetade på vissa produkter vilket genom vana och rutin

skapar en form av ett beroende på grund av inlåsningseffekten. Detta är

värdefullt i upphandlingen, där dietisterna ofta har en stor påverkan och i
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användandet ute i verksamheten på grund av att dietistens råd och åsikter

ofta blir vägledande för övrig personal.

Att samverkan mellan kund och tillverkare är en strategisk tillgång menar

vi styrs av företaget i först hand. Företaget har initierat dessa projekt och

sett hur de dels kan utnyttja den expertkunskap som finns ute i

verksamheten och dels skapa en inarbetad profil som används både i

upphandlingen och användandet. Dock tycker vi oss se tydliga tecken på att

kunderna, som i detta fall har makten att acceptera detta deltagande eller ej,

styr mycket av den faktiska inriktningen på forskningen och använder den

samma för att dryga ut resurserna och förbättra kunskapen kring de enterala

produkterna.

Service: Den tredje strategiska tillgången som bygger upp

konkurrensfördelen inarbetad är den service som idag omger de enterala

produkterna. Servicen handlar enligt kunderna främst om att erbjuda fri

service på tekniken, att snabbt vara behjälplig vid frågor och problem samt

att kunna erbjuda utbildnings- och informationsinsatser. Vi menar att de

standardiserade produkterna ihop med den låga kunskapen gör möjligheten

att erbjuda alternativa tjänster viktigt av två skäl. Dels menar många av

referensgruppens deltagare att produkten har betydelse men samtidigt att

servicen runt produkterna ofta framstår som sen viktiga skiljelinjen mellan

de olika tillverkarna och därmed också blir viktig i upphandlingsfasen.

Servicen framstår enligt referensgruppen ofta som en av faktorerna som ger

helhetsintrycket av tillverkaren och därmed hur pass pålitliga de anses vara.

Det andra skälet till servicens betydelse är att mycket av den består av att

tillverkaren erbjuder utbildnings- och informationsinsatser. Något som av

dietisterna anses mycket nödvändigt varför goda möjligheter att dels stärka
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tillverkarens helhetsintryck ges enligt ovan samt dels att möjligheten

uppkommer att marknadsföra produkterna. Således erbjuder service två

betydande möjligheter att bli en inarbetad aktör på marknaden

Servicens betydelse för tillverkarens möjligheter att bli inarbetad har initialt

styrts av kunden i hög grad, vilken satt upp krav och därmed skapat

standards för den service som skall erbjudas. Kunderna har sedan utnyttjat

konkurrensen mellan de olika tillverkarna för att trissa upp servicens

innehåll och utformning mot att bli allt mer generös och långtgående, bland

annat beträffande antalet utbildningstillfällen och utlåning av pumpar.

Dock anser vi att servicens betydelse på bekostnad av andra kriterier som

produkt och pris gjort att företagen tagit över mycket av utvecklingen av de

servicetjänster som idag erbjuds. Detta har bland annat fått till följd att nya

erbjudanden nu blir allt vanligare enligt dietisterna vilket kan bestå av ett

allt större övertagande av dietisternas utbildningsansvar. Således anser vi

att företaget med hjälp av konkurrenssituationen bland tillverkarna

övertagit mycket av den styrande rollen för servicens betydelse i och med

det allt mer utvecklade serviceutbudet som välkomnats av kunderna.

Storlek: En strategisk tillgång som också visat sig vara av betydelse för att

nå en inarbetad position på marknaden är storleken på företaget och främst

då de resurser som finns tillgängliga. Då kunderna, landsting och

kommuner, är av mycket omfattande storlek samt rent geografiskt

utspridda krävs det mycket stora resurser för att göra sig synlig och ge den

service som krävs för att inge trovärdighet. Något som bland annat

referensgruppen i ett av de större landstingen i Sverige påpekat är en viktig

faktor att ta hänsyn till i upphandlingens utvärdering. Dessa menade att om

tillverkaren inte anses ha kapacitet att ge den service som krävs är
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tillverkaren inte aktuell. Även kommunernas oklara struktur beträffande

beslutsfattandet och användandet är ett bra exempel då det gör dem mycket

svåra och tidskrävande att bearbeta vilket många av tillverkarna framhåller

är en av anledningarna till att de inte prioriteras idag. Således är storlekens

betydelse viktig i kommunerna där stora resurser är nödvändiga för en

framgångsrik bearbetning

Att storlek är en strategisk tillgång av stor betydelse är framför allt en

produkt av kundernas struktur. Landstinget har underlättat och till viss del

minskat behovet av tillverkarens storlek genom att centrerar makten och

beslutsfattandet till referensgruppen, dietisterna och till viss del även

kostombuden i användandet. Dock finns fortfarande flera led som är viktiga

att arbeta mot och kräver resurser, exempelvis köket och den övrig personal

på avdelningen. Detta sammantaget med den geografiska spridningen anser

vi styr att storlek och goda resurser i form av många konsulenter har en

mycket stor betydelse för hur väl inarbetad tillverkaren har möjlighet att

bli. Kommunernas oklara struktur beträffande enteral nutrition anser vi

beror mycket på den okunskap som råder kring behovet, något som inte

minst bekräftas av kommunerna själva. Detta i sin tur gör att ingen

kommun sett behovet att skapa en tydlig struktur vilket till viss del även

accepterats av företagen genom den lägre prioriteringen av kundsegmentet

kommunerna. Även distributörerna och då främst grossisternas krav på

volym hos tillverkarna styr möjligheterna till en effektiv distribution i

kommunerna vilket därmed förstärker storlekens betydelse.

Bearbetning: En strategisk tillgång som vi vidare menar är mycket

betydelsefull är bearbetningen. Såväl köket som dietisterna menar att

bearbetning lönar sig. Köket framhåller hur det direkt visar sig att en
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tillverkare varit på en avdelning genom en omedelbar ökning av efterfrågan

på tillverkarens produkter. Även dietisterna och övrig personal framhåller

att de ofta ansåg sig påverkade av tillverkarna och att detta sågs som

naturligt och ofta även positivt om bearbetningen genomfördes på ett

professionellt sätt. Då sättet att etablera en inarbetad position på marknaden

bland annat handlar om att öka det rutinmässiga användandet av produkten

har det framkommit av såväl köket som övriga aktörer att mycket av

bearbetningen handlar om att genomföra den mot hela kedjan av användare

och beslutsfattare. Köket påpekade att ett uppstartat användande ofta

avstannade då gratisproverna var slut på avdelningen och köket

kontaktades för beställning. Detta på grund av att en beställning inte alltid

kunde garanteras eftersom det inte alltid fanns produkter i köket till följd av

att tillverkaren inte vänt sig till köket i sin bearbetning.. Att mycket av

användandet på avdelningarna dessutom styrs av rutin, rykte och okunskap

om produkterna anser vi leder till att bearbetning av hela kedja skapar en

gemensam referensram som diskussioner och ryktesspridning kan kretsa

kring och där samtliga involverade aktörer förstår och tar till sig av

budskapet. Bearbetning är således en strategisk tillgång på grund av att

kunderna går att påverka i sina val dock krävs det att den är riktad till hela

kedjan.

Att bearbetning har blivit en strategisk tillgång anser vi skall tillskrivas

kunderna i första hand vilka uttryckligen framhållit att bearbetningen är

framgångsrik för företagen och även att bearbetningen av såväl dietister

som övrig personal ses som informativ och till viss del utbildande, något

som vi anser hör samma med den låga kunskapen. Att kunderna i

landstinget dessutom förenklat bearbetningsprocessen genom att samla

kompetens och beslutsfattande hos vissa yrkeskategorier har gjort att
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utvecklingen förenklats för tillverkarna. Dock har företagens tolkning av

centreringen av kunskap och beslutsfattande gjort att användarfasen blivit

lidande då aktörer som exempelvis köket, vilka visats sig viktiga, genom

detta i stor utsträckning ignorerats.

Produkter: Även om produkterna inte kan anses utgöra en separat

konkurrensfördel är de trots allt en viktig del av den slutgiltiga valet av

tillverkare på flera sätt. Först och främst påpekar referensgruppen hur

produkterna trots allt är föremål för utvärdering och då främst utifrån den

kravspecifikation som utformats. Vidare är dietisterna, vilka har ett stort

intresse för produkterna, den grupp som uttalat sig mest positivt om

produkternas unika egenskaper. Även övrig personal påpekar hur

produkternas till viss del faktiskt skiljer sig åt, bland annat genom smaken

på kosttillskotten. På grund av att produkterna är standardiserande har

smaken kommit att bli ett utvärderingskriterium som är viktigt inte minst i

användarstadiet. Som vi påpekat tidigare är ett kontinuerligt och

rutinmässigt användande ett av kriterierna för att bli inarbetad och i valet

mellan tillverkarnas produkter har uppfattningen om produkterna och i

synnerhet smak kommit att spela en allt större roll, något som gör att

tillverkarens produktsortiment påverkar möjligheten att nå en inarbetad

position på marknaden. Detta då ett komplett sortiment förhindrar att

personalen behöver byta och därmed möjliggör att produkterna blir

invanda.

Att produkten anses vara en strategisk tillgång menar vi kan hänföras först

och främst till kundens krav på att produkter skall tillfredställa patientens

behov. Kunden har drivit på kravet om en komplett och bra produktportfölj

och det allt mer utbredda användandet främst i landstingen men även till
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viss del i kommunerna har även påverkat kundens krav på variation, något

som inte minst stöds av dietisternas syn på sortimentsbredd och smak

gällande kosttillskott. Företagen har besvarat kraven och försökt bryta den

standardiserade trenden genom bland annat sjukdomsspecifika produkter

och fler smaker, attribut som tillverkarna anser kommer att bli viktigare

framöver. Även konkurrensen mellan tillverkarna har accelererat processen

och tillsammans med kundernas öppenhet för bearbetning skapat en

situation där företagen nu snarare leder utvecklingen med fler smaker, olika

produktutformningar och olika konsistens på produkterna.

5.2.3  Relationer

Med konkurrensfördelen relationer menar vi att det

föreligger ett starkt band mellan tillverkaren och

samtliga yrkeskategorier involverade i den enterala

kedjan. Vidare definierar vi relationen som att

möjliggöras genom att tillverkaren anpassar budskapet och servicen till rätt

yrkeskategori. På marknaden för enteral nutrition har vi identifierat

relationer som en konkurrensfördel både beträffande upphandlingen och

användandet. I upphandlingsfasen där utvärderingen av tillverkarens anbud

enligt referensgruppens medlemmar styrs av pris i mindre utsträckning

handlar det om att bedöma vad som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Detta

kriterium är svårtolkat och ger enligt oss utrymme för relationens

betydelse. Likt vi tidigare påpekat sker utvärderingen bland annat utifrån

referensgruppens bedömning av tillverkarens kapacitet att motsvara de krav

som kunden ställer. Hur denna bedömning sker anser vi i mycket stor

utsträckning vila på tidigare relationer till tillverkaren. Relationer som

bland annat byggs upp av kundens uppfattning om och erfarenheten av den

redan etablerade kontakten vilken kan ta sig uttryck i exempelvis
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utbildning och service. Detta förstärks vidare av bristen på alternativa

utvärderingssätt, exempelvis ett utbrett användande av kliniska tester för att

belägga produkternas funktion, något som kan påvisas inom

läkemedelsindustrin. Detta gör sammantaget att de relationer som finns

mellan kund och tillverkare får mycket stor betydelse i den bedömning

kunderna gör.

För att etablera de band som krävs för att upprätthålla en god relation

menar vi att mycket handlar om att förmedla och anpassa rätt budskap till

rätt yrkeskategori. Vi har bland annat sett hur en god kontakt med köket

kan avgöra skillnaden mellan vilka produkter som finns med på listan som

avdelningen kan beställa från.  Köket menar att de i samråd med bland

annat dietisterna utvärderar företagets leveranssäkerhet och användandet på

avdelningarna för att avgöra om produkterna skall vara lagervaror eller

beställningsvaror. Köket framhåller också som vi tidigare påpekat att en

god relation med tillverkaren beträffande leveranssäkerhet, information om

tillverkarens besök och avlämning av produkter kan vara skillnaden mellan

ett kort och ett bestående användande av tillverkarens produkter. Ett

ytterligare exempel är hur tillverkaren bör anpassa sitt budskap då de

vänder sig till avdelningarna genom att lägga ett större fokus på smak.

Detta då personalen på avdelningen främst intresserar sig för patientens

förmåga att ta till sig produkten.

Strategiska tillgångar

Bearbetning: För att skapa en varaktig relation på en marknad som saknar

andra effektiva medium än direktkontakten mellan tillverkare och kund

anser vi att bearbetning är en mycket viktig strategisk tillgång. Såväl

kunderna som tillverkarna framhåller bearbetningen som positiv detta dels
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för att kunderna ser bearbetningen som möjligheten till information och

utbildning, något som bland annat dietisterna framhåller saknas i

landstinget. Bearbetning ses även som positivt då tillverkarna ser att

kunderna är lätta att påverka. Kundens positiva inställning till bearbetning

ger utrymme för tillverkaren att träffa de olika yrkeskategorierna och

därmed anpassa bearbetningen till de samma. Detta kan vara nog så viktigt

då det till exempel framkommit att läkarna sällan intresserar sig för de

enterala frågorna men kan däremot ha en avgörande roll i övriga

personalens intresse och användande genom att ofta vara den som beslutar

om enteral nutrition skall användas eller ej. Ytterligare ett exempel som

kräver anpassat budskap är dietistens roll som dörröppnare i framför allt

landstinget. Även om de påpekar att information till övrig personal är

viktig framkommer också att kontakten med personalen alltid skall gå

genom dietisten och inte direkt ut på avdelningarna. Till andra aktörer som

exempelvis upphandlingsansvariga i kommunen har det framkommit att

relationen bör se annorlunda ut. Här framkom att avsaknaden av kunskap

om tillverkarnas existens gjorde att information och en enkel presentation

av tillverkarens produkter omedelbart kunde sätta igång ett användande.

Precis som under konkurrensfördelen inarbetad är den strategiska

tillgången bearbetning skapad av kunden genom den tydliga uppdelningen

av roller och ansvarsområden mellan yrkeskategorierna. Företaget har

vidareutvecklat och förfinat denna inriktning genom att acceptera

bearbetningsmetoderna istället för att skapa nya sätt att möta kunderna. Då

företagen arbetat i samma riktning har en ensidighet skapats som gör att

trenden med direktkontakt och yrkeskategoriserad bearbetning blir mycket

svår att bryta. Vidare anser vi att LOU sätter begränsningen för hur långt

bearbetningen är möjlig genom att föreskriva hinder för användande
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utanför avtal. Dock gör möjligheten till tilläggsavtal och kundernas syn på

möjligheterna att enkelt få till stånd sådana att begränsningen blir aningen

uddlös i förlängningen.

Utbildning: På grund av den bristande kunskapen som råder hos kunden i

landstinget men framför allt i kommunen finns det en mycket positiv

inställning till utbildningsinsatser. Vidare uttrycker såväl dietister som

övrig personal att de gärna ser tillverkarna som arrangör av denna, bland

annat till följd av att de saknar egna resurser till utbildningsaktiviteter. Att

kunderna dessutom anser att utbildningen hålls fri från ren marknadsföring

gör enligt oss att utbildningsinsatserna från tillverkarna ses som mycket

positiva och därmed får en hög status hos användarna, något som skapar en

mycket positiv bild av företaget och stärker banden till kunden. Varje

aktivitet för att stärka företagets positiva bild hos kunden och därmed

relationen är av stor betydelse då det framgått att kunden har problem med

att identifiera rätt företag med rätt aktivitet.

Att utbildning idag spelar en central roll såväl i förfrågningsunderlagen vid

upphandlingen som i utvärderingen av tillverkarens kapacitet har framför

allt påskyndats av företagen. Dessa har sett utbildningen som en möjlighet

att på ett trovärdigt sätt etablera en relation till kunden. Att samtliga aktörer

hos kunden på ett eller annat sätt är inblandade i utbildningen har företagen

enligt oss sett som en möjlighet att komma nära de enskilda

yrkeskategorierna. Ett bra exempel är att de ofta låter dietisterna arrangera

utbildningarna och därmed utöva kontroll över företagets relation till

verksamheten. På så sätt involveras dietisterna och samtidigt skapas en

positiv anda. Behovet av utbildningen har ökat allt eftersom användandet

ökat, något som lett till att utbildningsinsatser i såväl kommun och
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landsting ökat märkbart. De olika tillverkarna har sett effekterna av att

komma närmare kunden vilket accelererat konkurrensen av vem om kan

erbjuda den bästa utbildningen. Detta har enligt oss gjort att utbildningen

idag tappat lite av sin ursprungliga avsikt att stärka relationen mellan kund

och tillverkare då få kunder kan erinra sig om vem stått värd för

utbildningen. Detta misslyckande visar på att som strategisk tillgång är

utbildning viktigast för det företag som lyckas få kunden att förknippa

utbildningen med sig själv och därmed återupprätt den initiala avsikten.

Service: Som tidigare påpekats lämnar kriteriet ekonomisk mest

fördelaktigt öppet för en bedömning av företagets kapacitet, något som vi

sett att referensgruppen framför allt likställer med den service som

företaget kan erbjuda. Servicens framträdande position kan enligt oss också

härledas från kundens egen brist på detta område. Exempelvis framhåller

såväl dietister som övrig personal att det är mycket sällan som

utbildningsinsatser görs av landstinget, varför alternativa möjligheter

mottas med varm hand. Vidare är inte all service möjlig för kunden att själv

företa, exempelvis service av tekniken eller snabba leveranser vid brist. Då

dessa kriterier prioriteras av kunden framstår det därför naturligt att den

relationen kunden har till tillverkaren värderas mycket i ljuset av företagets

kapacitet att tillfredställa kundens servicebehov. Att till exempel mötas av

stora problem och fördröjningar då det uppstått problem med tekniken har

vi bland annat kunnat se i ett av landstingen där det gett kunden en

uppfattningen om att tillverkaren inte prioriterar den relation de har till

dem. En situation som lett till att landstinget idag överväger att byta

tillverkare.
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Att tillverkarens service har en avgörande inverkan på företagets relation

till kunden framkommer främst i upphandlingen då referensgruppen

uttryckt att detta är ett mycket tungt vägande kriterium som skapar ett gott

rykte. Likt under konkurrensfördelen inarbetad handlar mycket av servicen

om att snabbt vara behjälplig vid frågor och problem samt att kunna

erbjuda utbildningsinsatser. Servicens betydelse som strategisk tillgång är

skapad av kunden som genom initiala krav fått företaget medveten om

vikten av service. Dock har betydelsen av service främst för

upphandlingens resultat ökat konkurrensen mellan tillverkarna, något som

påskyndat, ökat och utvecklat fokuseringen på servicen ytterligare. Vi

menar därför att service som strategisk tillgång allt mer tagits över av

företaget som därmed utvecklat den och gjort det allt mer betydande för

relationen mot vad kunden initialt krävde.

Samverkan: Att skapa och upprätthålla en relation underlättas av

möjligheten till att skapa en samverkan mellan kund och företag. Som ovan

påpekats förekommer en del samarbeten i form av produkttester och

utveckling något som vi ser inte bara ger inlåsningseffekter i användandet

och upphandlingen utan dessutom stärker banden mellan parterna. Detta

inte minst då möjligheten att utveckla och förbättra relationen ges då längre

samarbete kan öka kundens förståelse för brister och dessutom eventuellt

engagera kunden i de förbättringar som behövs. Ett faktum som vi kunnat

se förekomma hos dietister som deltagit i utvecklingen av vissa produkter.

Ett engagemang av detta slag skapar en stark personlig bindning som

genom de olika nutritionsråden kan vara mycket betydelsefull för att

utveckla relationerna med andra inflytelserika aktörer. Detta då

nutritionsråden oftast har en inflytelserik och därmed betydelsefull
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inverkan på de beslutande aktörerna i det enskilda landstinget, på sjukhuset

eller avdelningen.

Med samverkan avser vi under denna konkurrensfördel att belysa mer hur

samarbeten mellan tillverkare och kund kommit tillstånd med avsikt på att

bygga upp en långsiktig och framgångsrik relation och inte i första hand

skapa de inlåsningseffekter som avsågs under konkurrensfördelen

inarbetad. Beträffande vem som styr samverkan är den precis som under

konkurrensfördelen inarbetad skapad av företaget som genom sitt

engagemang kring detta har fått kunden att delta och starkt medverka till en

ökad omfattning av dessa samarbeten och därmed till möjligheten att

relationen att byggs upp.

5.2.4  Etablerad i kommunen

Med etablerad i kommunen menar vi att det finns

vetskap om tillverkaren och tillverkarens

produktsortiment hos såväl beslutsfattare som

användare ute i verksamheten samt att kommunen

upplever att det finns möjligheter att beställa produkterna på ett sätt som

tillfredställer kommunens behov. Att vara etablerad i kommunen anser vi

vare en konkurrensfördel av flera skäl. Som vi tidigare nämnt är

kommunen det kundsegment som har lägst utvecklat användande och

kunskap kring den enterala nutritionen. Dock framkommer det tydligt att

det enterala användandet i kommunen växer bland annat med kunskapen

om behovet, något som såväl användare som inköpare i kommunen

bekräftar. Enligt oss ger detta i kombination med kommunens allt större

ansvar i den totala vårdkedjan av en patient att ett kraftigt ökat användande

är möjligt. Vi menar vidare att det precis som i landstinget framkommer att
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okunskapen kring tillverkare och produkter gör att mycket av besluten

kring vilka produkter som skall användas ute i verksamheten faller tillbaka

på vana och rutin. Att det dessutom är svårt att nå kunden på grund av de

speciella kraven på distributionssystem som idag föreligger och är svåra att

bryta tillsammans med det faktum att få aktörer idag jobbar mot kommunen

gör att det föreligger en klar konkurrensfördel för den tillverkare som är

etablerad i kommunen.

Att vara etablerad i kommunerna kan tyckas vara en konkurrensfördel

vilken är nära besläktad med konkurrensfördelen inarbetad, något som vi

anser stämmer till viss del. Skillnaden mellan de två ligger i att vi i

begreppet etablerad lägger fokus på att kunderna skall ha uppmärksammat

tillverkaren och börjat använda dem. Att vara inarbetad är snarare en följd

av att vara etablerad genom att detta grundas i ett långsiktigt användande. I

kundsegmentet kommunerna, där det idag kan räcka med att vara etablerad

för att vara framgångsrik kan det i framtiden liksom i landstinget komma

att påvisas en synergi mellan att vara etablerad och inarbetad. Som det ser

ut idag är denna synergi inte lika framträdande då få aktörer är inarbetade

vilket påvisat att det för tillverkaren räckt att vara etablerad för att lyckas.

Strategiska tillgångar

Bearbetning: En viktig strategisk tillgång för att vara etablerad i

kommunen är hur tillverkaren bearbetar kunden. Anledningarna är flera.

Som vi tidigare påpekat är strukturen för upphandlingen och användandet i

kommunen oklar för tillverkarna. Detta är något som inte minst bekräftas

av tillverkarna men även till viss del av upphandlingsenheten i

kommunerna. De senare menar att på grund av att enteral nutrition utgör en

mycket liten del av livsmedelsupphandlingen finns inte någon utarbetad
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strategi för hur den enterala nutritionen skall behandlas. Vidare framhöll

många av kommunerna att de inte aktivt jobbar för att klargöra strukturen

vilket gör att uppsökandet av rätt bearbetningskanaler i kommunerna

givetvis är en mycket viktig del för att påverka upphandlingen. Ytterligare

en anledning till att bra bearbetningsmetoder kan leda till en etablering är

den låga graden av aktivitet i kommunen. Få tillverkare är idag aktiva i

kommunen vilket återspeglas tydligt i kommunernas kännedom om

tillverkaren. Dock uttrycker kommunerna att de önskar att öka kontakten

med tillverkarna vilket då ger stora möjligheter för den som vidtar åtgärder

att lyckas. Även okunskapen i kommunerna bidrar till behovet av

bearbetning då det framgått att bristen på kunskap bidragit till en låg

användning av produkterna. I kombination med kundernas påverkbarhet

och tillverkarnas låga aktivitet i kommunerna ger detta fördelar för den

tillverkare som bearbetar kommunerna att bli etablerad.

Att bearbetning framstår som en viktig strategisk tillgång i kommunen har

styrts i mycket hög grad av företagen genom att de uppmärksammat den

låga kunskapen hos beslutsfattare och aktörerna på marknaden beträffande

den enterala nutritionen. Vidare har de sett möjligheterna att en exponering

av företagen och produkterna kan lösa kommunernas användarbehov.

Tillverkarnas passivitet har även möjliggjort att bearbetningsmetoderna har

kunnat hållas relativt enkla då konkurrensen på denna del av marknaden

varit svag. Även distributörerna och då främst grossisterna har påverkat att

bearbetning kunnat hållas enkel genom sin exponering av produkterna i

livsmedlens beställningslistor. Något som påvisas i kommuner där detta

kan utgöra den enda information som finns att tillgå gällande enterala

produkter.
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Utbildning: Att intresset och behovet av enterala nutrition växer i

kommunen står klart. Lika så att kunskapen som behövs för en korrekt

upphandling och ett bra användande inte finns i en större utsträckning. Att

vara etablerad i kommunen kräver utbildning av dels

upphandlingsansvariga som idag besitter mycket av makten vid inköpen i

brist på referensgrupper men även av användarna för att öka på

användandet av produkterna. Hos kommuner där kunskapsnivån är än

sämre än i landstinget menar vi att utbildningen bör ta en annorlunda

inriktning något som tillverkarna intygar då de menar att det sällan finns

personer med tillräckligt kunskap för att produktspecifik information skall

vara möjlig. Det har framkommit att det ökade behovet av enteral nutrition

som påvisas i kommunerna främst gäller att tillverkarna snarare bör påvisa

sin existens och enteral nutrition som område än sin egen förträfflighet. I en

del kommuner har det räckt med att ta kontakt med ansvarig inköpare för

att få till stånd ett initialt användande. Detta anser vi främst bero på det

växande behovet och den låga kunskapen som gör att kommunerna inte vet

varifrån, utöver livsmedelsgrossisten, som produkterna kan beställas. Att

detta är ett faktum stöds vidare av att kommunerna i många fall vid behov

väljer att köpa produkterna utanför avtal direkt från apoteket.

Kunskapstörsten och kundens acceptans för utbildning ledd av tillverkarna

gör enligt oss att utbildningstillfällena har stor möjlighet att nå framgång

främst genom att öppna upp möjligheten till en relation, som genom den

svaga konkurrensen kan upprätthållas relativt enkelt.

Att utbildning är en strategisk tillgång styrs i hög grad av företaget. En

bristande kunskap i kombination med ett ökat användande har ställt allt

högre krav på kommunerna att utbilda personalen, dock har det inte skett i

någon större utsträckning mycket på grund av resursbrist men även av ett
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ointresse. Detta har gjort det möjligt för företagen att på ett smidigt sätt

etablera en relation med kommunerna genom en enkel och informativ

utbildning om enteral nutrition och tillverkarens produkter. Vidare ser vi att

det låga intresset som tillverkarna visat för att etablera sig i kommunerna

har lämnat det öppet för ett företag att erbjuda utbildningar till kunden och

på så sätt skapa en strategisk tillgång. Kunden har inte styrt utvecklingen i

något vidare avseende men vi ser att de accepterat de utbildningsinsatser

som tillverkare genomfört och att kunskapen gällande den enterala

nutritionen ökat i de kommuner där detta skett.

Distributionskanaler: Som den kanske enskilt viktigaste strategiska

tillgången för att skapa och upprätthålla en etablerad ställning i

kommunerna är valet av den distributionskanal som ger kunden

tillgänglighet till produkten mycket avgörande. Detta av flera anledningar.

Flera kommuner påpekar att de ofta lider av en bristande administrativ

kapacitet, något som vi anser kan hänföras till de knappa resurserna som

finns ute i kommunerna. Detta har gett ett behov av att kunna

samdistribuera produkter från samma leverantörer, vilket avsevärt förenklar

och underlättar för kommunerna bland annat genom en leverans och en

faktura. De flesta kommuner påpekar därför att möjligheten att

samdistribuera enteral nutrition med livsmedel är en avgörande faktor då de

beställer enterala produkter. Att livsmedel har varit föremål för

samdistributionen anser vi kunna hänföras dels till att enteral nutrition

klassas som livsmedel och därmed kräver samma distributionsregler men

även att distributörer av andra produkter inte uppgett att möjligheten till

samdistribution av enteral nutrition finns, ett faktum som intygas bland

annat av distributörerna. För att möjliggöra samdistribution av enteral

nutrition med livsmedel finns endast möjligheten att utnyttja
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livsmedelsgrossisterna, något som en betydande majoritet av kommunerna

idag gör. Då de kommunala enheterna dessutom är betydligt mindre än

motsvarande i landstinget prioriteras även möjligheten till köp av brutna

förpackningar något som livsmedelsgrossisten visat sig vara mycket

behjälplig med. Livsmedelsgrossisten har som påpekats vissa krav på de

produkter som skall distribueras genom dem, bland annat beträffande

volymen. Således innebär en bristande administrativ förmåga och en

önskan om mindre distribuerade enheter att distributionskanalerna är

mycket viktiga i kommunerna. Tillverkaren kan utnyttja detta genom att

vända sig till en livsmedelsgrossist då tredjepartsdistributörerna uttryckt att

de inte kan tillgodose alla de krav kommunerna ställer.

Den styrande parten till distributionskanalernas betydelse menar vi främst

är kunden som genom den bristande administrativa kapaciteten efterfrågat

speciella distributionskriterier där samdistribution, förenklad fakturering

och brutna förpackningar är avgörande. Tillverkarna har även bidragit till

denna utveckling då de flesta företagen inte valt att prioritera den

kommunala marknaden. Något som fått till följd att andra

distributionskanaler som tredjepartsdistribution, vilket framför allt används

i landstingen, inte marknadsförts som alternativ varför kommunerna heller

inte utnyttjat dessa. Företagen som trots allt valt att i större utsträckning

arbeta mot kommunen har anpassat sig till kraven och valt

livsmedelsgrossisten som distributionspartner.
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5.2.5  Anbudet

Med konkurrensfördelen anbudet avser vi själva

innehållet i anbudet och möjligheten för företaget att

utforma anbudet på ett konkurrenskraftigt sätt i såväl

upphandlingsfasen som användarfasen. Som vi

inledningsvis konstaterade är marknaden uppdelad i två naturliga faser,

upphandlingsfasen och användarfasen. Då användarfasen är beroende av

upphandlingsfasen innebär det generellt att utan att bli upphandlad är inte

ett användande möjligt. Både tillverkarna och kunderna har

uppmärksammat att användande utanför upphandlingen förekommer, men

menar att detta är relativt begränsat och ingen långsiktig lösning. Vi har

också sett hur kunderna idag går mot att upphandla färre antal tillverkare

och därmed ett mindre sortiment, något som bekräftas av bland annat

referensgrupperna. Detta anser vi ger utrymme för ett färre antal tillverkare

att sälja större kvantiteter då användandet av produkterna ökar stadigt

enligt kunderna. Då användandet ökar och antalet tillverkare som

upphandlas blir färre ökar givetvis fördelarna för de som upphandlas.

Genom detta ser vi att upphandlingsfasen indirekt påverkar användarfasen

vilket leder till att den konkurrensfördel en tillverkare kan nå genom ett

unikt anbud gäller för båda faserna.

Då en öppen upphandling utan någon möjlighet till förhandling

företrädelsevis är formen för den enterala upphandlingen är det initiala

anbudet av avgörande karaktär. Att anbuden dessutom utvärderas enligt

LOU gör att det bör finnas en tydlig rangordning av bedömningskriterierna

vilket leder till att anbudets innehåll kan anpassas för att möta kriterierna.

Då LOU dessutom möjliggör två utvärderingskriterier varav det ena, att

endast grunda sin utvärdering på pris, enligt referensgrupperna sällan
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förekommer menar vi att det skapas möjligheter att utveckla ett

konkurrenskraftigt anbud. Detta i form av att ge ett större värde genom att

anbudet sträcker sig förbi minimikraven av skallkriterier och istället

utvecklar börkriterierna. Att detta är möjligt och också premieras av

referensgruppen kan inte minst ses mot bakgrund av hur utbildning som

utvärderingskriterier växt fram och idag utgör en mycket viktig

bedömningsgrund. Utbildningen som från början var företagens sätt att

bearbeta och skapa en relation till kunden utpekas idag av flera

referensgruppsmedlemmar som mycket viktigt och en del i den service som

företaget skall anses erbjuda och utvärderas utifrån. Mot bakgrund av

rangordningen av utvärderingskriterierna, utvärdering av anbuden utifrån

fler aspekter än pris samt möjligheten att ladda anbuden med mervärde

anser vi att ett konkurrenskraftigt anbud är en konkurrensfördel.

Strategisk tillgång

Kriterieuppfyllelse: Förfrågningsunderlaget som styr de kriterier efter vilka

företagens anbud skall utvärderas är som ovan nämnts uppdelat i skall- och

börkrav. För att kunna delta i upphandlingen måste skallkraven vara

uppfyllda och utvärderingen sker sedan efter börkravens grad av

uppfyllelse samt priset. LOU reglerar utvärderingsförfarandet efter anbudet

med lägst pris eller det som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Detta gör som

ovan nämnts att möjligheten till bedömning av vad som är ekonomiskt mest

fördelaktigt är en bedömningsfråga som är upp till referensgruppen att

avgöra. Sammantaget väljer referensgruppen det alternativ som uppfyller

de uppsatta skall- och börkraven bäst med lägst pris, något som gör

kriterieuppfyllnad avgörande för anbudets möjlighet att upphandlas.
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Att kriterieuppfyllnad är en strategisk tillgång styrs helt av LOU som

tydligt fastställt att det är efter satta kriterier som anbuden skall utvärderas

och att dessa dessutom bör rangordnas. Kunderna och då främst

referensgruppen styr möjligheten för företaget att uppfylla kriterierna då de

är de som sätter samman dem.

Pris: Det förfrågningsunderlag som ligger till grund för tillverkarens anbud

definierar inte på något sätt det exakta priset på produkterna i skall- och

börkraven. LOU har däremot definierat priset som ett viktigt kriterium.

Detta dels för att det enskilt kan vara avgörande för referensgruppens val

och dels därför att det andra kriteriet, ekonomiskt mest fördelaktigt, är ett

sätt att mäta nyttan i jämförelse med priset. Således har priset en mycket

viktig funktion i anbudet. Ett anbud med bästa kravuppfyllelse kan nekas

på grund av att den högre nyttan inte motsvarar det högre priset.

Visserligen har det framkommit att priset inte ses som det främsta kriteriet

hos landstingets referensgrupp eller i användandet på avdelningarna, något

som vi menar kan hänföras till en relativt hög kunskap som möjliggör en

bedömning på andra grunder. För detta angavs det att en motivering av

referensgruppen krävdes men att den i de flesta fall accepterades av den

upphandlingsansvarige inköparen. I kommunerna framkom det däremot att

priset har en större betydelse vilket vi menar är en produkt av bristen på

kunskap att utvärdera och på ett korrekt sätt bedöma de behov som

kommunen har. Hur mycket priset spelar in i en enskild utvärdering av

anbuden är omöjligt att säga, vi menar dock att på grund av att produktens

relativt standardiserade art är priset en faktor som till viss del alltid

kommer att påverka den slutgiltiga bedömningen av anbudet.
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Att priset är en strategisk tillgång i anbudet är en produkt av att LOU satt

upp pris som ett utvärderingskriterium. Dock har även

konkurrenssituationen på marknaden förstärkt prisets betydelse och flera av

tillverkarna påpekar att prisläget på marknaden till och från kan vara allt

för lågt, något som tillverkarna hänför till den allt tuffare konkurrens som

nu råder. Ur detta framkommer dock det som tidigare diskuterats att priset

endast kan betraktas som en strategisk tillgång och inte självt kan skapa en

konkurrensfördel då kunderna påpekar att det endast är ett av flera

utvärderingskriterier som dessutom sällan är det högst prioriterade.

Mervärde: Att LOU möjliggör för referensgruppen att genomföra en

skönhetsmässig bedömning av anbuden i och med kriteriet ekonomisk mest

fördelaktigt har tagit sig uttryck bland annat i referensgruppens påpekanden

om hur viktigt tillverkarens övriga service är i bedömningen. Att andra

parametrar än pris och produktens art påverkar är som vi tidigare nämnt ett

uttryck för produkternas standardisering. Att börkriterierna lämnar öppet

för tillverkaren själv att utveckla dessa i egen riktning har lett till att bland

annat utbildning har kommit att få en allt mer framträdande position i takt

med att tillverkaren skapat behovet som kunden haft men ej kunnat

tillfredställa själv. Vi menar att kundernas och främst referensgruppens

öppenhet för utveckling av mervärden av olika slag beror mycket på att de

själva inte har möjligheten att med egna medel genomföra dessa

mervärdesskapande åtgärder. Vidare anser vi att det inte bör underskattas

att tillverkarens engagemang för produkterna och därmed även för

referensgruppens kriterier kan skapa ett mervärde i sig, ett mervärde som

skapar den positiva inställning som behövs för att en bedömning av

tillverkarens anseende skall höjas. Trots att mervärde torde ha betydelse för

hela kundgruppen menar vi att på grund av att upphandlingen i
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kommunerna sköts av icke verksamhetsanknutna personer prioriteras inte

dessa mervärden i samma utsträckning som hos referensgruppen i

landstinget där kunskapen är hög och verksamhetsanknytningen är tydlig.

Att mervärde är en viktig strategiskt tillgång för ett bra anbud styrs i först

hand av företagen som drivit fram dessa för att skapa relationer och

förhindra att prisets betydelse blir allt för framträdande. Vidare anser vi att

företagen givetvis ser en möjlighet att i ett längre perspektiv driva på

utvecklingen av skall- och börkraven för att på så sätt kunna etablera en

stark position hos referensgruppen och därmed i upphandlingen. Kunderna

styr även de till viss del genom att acceptera utvecklingen av

utvärderingskriterierna och premiera detta i upphandlingarna. Även LOU

styr till viss del genom möjliggörandet av att mervärde av olika slag kan

spela in i bedömningen genom utvärderingskriteriet ekonomiskt mest

fördelaktigt.

5.2.6 Sammanfattning av dagens konkurrensfördelar

Som ovan beskrivits har fyra konkurrensfördelar identifierats, inarbetad,

relationer, etablerad i kommunen och anbudet.

Inarbetad handlar främst om att produkterna är välkända i samtliga

yrkeskategorier samt att det finns ett användande av produkterna. Detta då

den centrerade kunskapen om produkterna gör att mycket av användandet

faller tillbaka på personalens vana och rutin. Inarbetad byggs upp av sex

strategiska tillgångar, tekniken och samverkan som främst styrs av

företaget samt service, storlek, bearbetning och produkten som främst styrs

av marknaden.
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Relationer handlar om att skapa och upprätthålla banden mellan kunden

och tillverkaren, något som kräver att budskapet och servicen anpassas till

rätt målgrupp. Den tidigare etablerade kontaktens erfarenhet samt

bedömningen av tillverkarens kapacitet har visat sig vara mycket

avgörande både beträffande upphandlingen och användandet. Relationer

byggs upp av fyra stycken strategiska tillgångar där utbildning och

samverkan främst styrs av företaget och bearbetning samt service av

marknaden.

Etablerad i kommunen handlar om att göra kunden medveten om

tillverkarens existens och att få produkterna tillgängliga för kunden. Detta

då den lägre kunskapen tillsammans med den begränsade administrativa

kapaciteten i kommunen gör att valet av tillverkare likt vid

konkurrensfördelen inarbetad baseras på andra parametrar än produkten

eller priset. Tre strategiska tillgångar bygger upp konkurrensfördelen vara

av samverkan och utbildning främst styrs av företaget och

distributionskanaler främst styrs av marknaden.

Anbudet rör framför allt den första fasen i den enterala kedjan. Genom att

utvärderingen av tillverkarnas anbud främst visat sig baseras på kriteriet

ekonomiskt mest fördelaktigt finns möjligheten att särskilja sig beträffande

börkriterierna på ett sätt som gör att referensgruppen betraktar tillverkarens

anbud som det mest attraktiva. Strategiska tillgångar som bygger upp denna

konkurrensfördel är mervärde främst styrt av företaget samt

kriterieuppfyllelse och pris främst av marknaden.

Att konkurrensfördelarna stödjer och bygger upp varandra är tydligt. Ett

bra exempel på detta är bland annat hur ett företag som är inarbetad i
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landstinget har mycket lättare att skapa en god relation med samma kund.

Detta bland annat då inarbetade mönster gör att kunden har något att

bedöma företaget efter och därmed basera den framtida relationen på.

Vidare ser vi även hur det idag räcker med att vara etablerad i kommunen

på grund av den låga kunskapen om framför allt tillverkarna. En situation

som med ökad kunskap och ett större engagemang från tillverkarna

kommer att ändras till att även involvera och stärkas av att vara inarbetad i

framtiden, precis som fallet idag är i landstinget.

5.3  Dagens trender och framtidens utveckling

I vår andra problemfråga ställde vi oss undrande till vad de trender som

finns på marknaden idag kan säga oss om karaktären av

konkurrensfördelarna i framtiden. För att bearbeta denna fråga kommer vi i

denna del av analysen diskutera de trender vi kunnat utläsa och varför vi

anser att de kan komma att få betydelse för konkurrensfördelarna på

marknaden för enteral nutrition. Att med fullständig säkerhet kunna

fastställa framtidens konkurrensfördelar utifrån trenderna och med hjälp av

Amit och Schoemakers (1997) modell anser vi inte möjligt. Dock kan en

diskussion föras med antaganden rörande vad som ger upphov till trenderna

och hur dessa kommer att påverka de strategiska tillgångarna och

konkurrensfördelarnas formande. Vi kommer som tidigare nämnts att än en

gång grunda vår analys i vår egen bearbetning av Amit och Schoemakers

(1997) teoretiska modell. Även det resonemang som fördes under

föregående problemfråga gällande vad vi definierar som konkurrensfördel,

enligt Barneys (1991) definition, spelar en avgörande roll för analys nedan.

Dock kommer inte en illustrativ återgivelse ske av varje trends påverkan på

de strategiska tillverkarna och konkurrensfördelarna.
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Figur 13 Förklarande figur över den teoretiska modellen.

Vid analysen av trenderna kommer vi att använda Amit och Schoemakers

(1997) modell på ett något annorlunda vis än i föregående

problemställning. Detta illustreras av vår förklarande figur och den pil vi

lagt till i illustrationen ovan. Vi kommer att inleda analysen av de olika

trenderna genom en diskussion gällande vad vi anser ligga till grund för

dessa. Detta har bland annat utlästs i vad de olika aktörerna visar med sina

handlingar och uttalanden om vilka relevanta förändringar de ser på

marknaden. Vidare kommer vi att se till vem som styrt utvecklingen av

trenderna. Detta anser vi även kunna tolkas som det som i förlängningen

också styr utseende och form av konkurrensfördelarna. I ett ytterligare steg,

vilket illustreras av att vi går uppåt i figuren, kommer vi att studera vad

detta kan innebära för företagen i fråga om tänkbara strategiska tillgångar

till följd av trenderna. Om möjligt kommer vi även att göra ett uttalande om

konkurrensfördelarna i sig, dock är det främst deras form och karaktär

genom de strategiska tillgångarna som ligger i fokus. Nedan följer de sex

trender som vi identifierat kommer att få avgörande konsekvenser på

marknaden, en ökad kunskap och medvetenhet, sjukdomsspecifika

produkter, samarbeten, begränsade upphandlingar, alternativa

distributionskanaler samt bearbetningen av slutkund.
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5.3.1 Ökad medvetenhet och kunskap

En trend av ökad medvetenhet och kunskap syftar i detta fall till en ökning

i kunskapen hos kunderna gällande enteral nutrition som område samt om

tillverkarna och deras produkter. Utöver den ökade kunskapen innebär

denna trend även en ökad medvetenhet om behovet och betydelsen av

enteral nutrition. Både kunderna och tillverkarna har gett uttryck för att det

sker en ökning i medvetenheten och kunskapen kring enteral nutrition hos

både landstingen och kommunerna i dagsläget och att denna trend kommer

att hålla i sig då kunskapsbehovet är långt ifrån mättat. Något som tydligt

kan illustreras av att vissa kommuner hävdar att de inte har ett behov av

enteral nutrition trots att detta strider mot allmänna uttalanden på

marknaden.

Hos kundsegmentet landstinget har det visat sig finnas en medvetenhet om

betydelsen av enteral nutrition, vilket är något som många kommuner

saknar. Exempelvis påvisas medvetenheten genom att det i landstinget

sedan ett tag tillbaka uppmärksammats att enteral nutrition påskyndar

patienternas läkningsprocesser genom ett bra näringsintag. Dietisterna

menar att detta sker genom att enteral näring liknar ett normalt intag med

en positiv följd för tarmarnas funktion, vilket vidare visat sig återställa

patientens hälsa snabbare. Denna ökade medvetenhet har dock inte medfört

att det ökade behov av kunskap har tillfredsställts helt. Främst dietisterna

har påvisat den bristande kunskapen, vilket enligt oss stärker

trovärdigheten i uttalandet då denna yrkeskategori visat sig vara den med

störst kompetens och specialistkunskap inom området. Till följd av detta

arbetar dietisterna kontinuerligt för att höja kunskapen inom landstinget

och för att öka intresset för området. De olika yrkeskategorierna på

landstinget har visat sig inneha en varierad kunskap om enteral nutrition,
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ofta till följd av ett varierat intresse. Vi har exempelvis sett hur intresset

hos läkarna visat sig vara lågt vilket hindrar inte bara en egen ökad kunskap

inom området men även hos de övriga yrkeskategorier över vilka de har ett

stort inflytande då de ytterst är ansvariga för den enterala näringens

användande. Dietisterna arbetar därför inte bara med att öka kunskapen

utan även för ett större intresse vilket är ett omfattande arbete. Kärnan i

detta resonemang är hur vi ser att trots den idag större medvetenheten och

kunskapen om enteral nutrition i landstinget är detta inte fullt utvecklat

vilket gör att processen pågår kontinuerligt. Detta anser vi borgar för en

trend där kunskapen och medvetenheten kommer fortsätta att öka.

I kommunerna har bristen på kunskap visat sig vara än mer påtaglig än i

landstingen vilket framkommit bland annat genom att ett flertal av

kommunerna uppmärksammat behovet av större kompetens. Vi fann i

likhet med kundernas och tillverkarnas åsikter att det saknades kunskap

gällande enteral nutrition både vid upphandlingen och användandet i

kommunerna men att en utveckling pågick hos kunden för att bemöta detta

problem. Ett tecken på en ökande medvetenhet och kunskap är hur vissa

kommuner börjat överväga eller redan har anställt en egen dietist med

ansvar för näringsintaget på vårdenheterna. Ett ytterligare tecken visar sig i

att ett flertal av kommunerna uttryckte en strävan att ändra sitt

upphandlingsförfarande gällande den enterala nutritionen. I denna fråga

rörde det sig om att de kommit till den slutsatsen att upphandla enteral

nutrition som en mindre del av livsmedelsupphandlingen, vilket var det

vanligast förekommande upphandlingsförfarandet. Detta då det inte gav

området den uppmärksamhet det behöver då det utgör en försvinnande liten

del av den totala upphandlade mängden. Istället går kommunernas

upphandling mot att likna landstingets genom att upphandla området



Konkurrensfördelar på en marknad som karaktäriseras av offentlig upphandling

165

separat. Vi har även sett hur ett fåtal tillverkare vid senaste upphandlingar

av enteral nutrition tagit kontaktat med några kommuner inför

upphandlingen. Ur resultatet från detta har vi kunnat utläsa att med en

större kontakt med tillverkarna ökar kommunernas kunskap om marknaden

och vad den har att erbjuda. Detta har varit uppenbart för oss i de

kommuner där tillverkaren engagerat sig bland annat genom att kommunen

insett patientens behov av ett större utbud av produkter än

livsmedelsgrossisten kan tillgodose dem med.

Att medvetenheten om enteral nutrition ökar anser vi även kunna utläsas i

den samhällsdebatt som pågår gällande nutrition och näring till patienterna

i landstingen och kommunerna. Ett exempel är socialstyrelsens rapporter

samt deras instiftande av nutritionsråd. Trots att de av tillverkarna

framkommit att kommunerna verkar ta till sig av debatten i en mindre

utsträckning anser vi att det bör påverka kunderna, om än i olika

utsträckning, till en större aktivitet att öka kunskapen.

En trend som innebär att medvetenheten och kunskapen ökar kommer

praktiskt att innebära att användandet ökar. Detta har redan kunnat utläsas i

landstingen där en ökad kunskap idag har gjort att den parenterala

nutritionen fått ge vika för den enterala nutritionen vid användandet. Ett

vidare tecken är att tillverkarna uttryckt att marknaden har växt i sin

omsättning och kommer att fortsätta göra så med ett ökat användande.

Detta ökade användande menar landstinget inte bero på att behovet av

enteral nutrition ökat utan att de tidigare inte haft kunskapen om hur stort

behovet varit och sett allt fler användningsområden. Även i kommunerna

har ökningen angetts bero på en ökad medvetenhet vilket uppmärksammat

behovet betydligt mer än tidigare.
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Aktörer som styr

I fråga om vem som har styrt utvecklingen av denna trend har

medvetenheten hos kunderna dels ökat med den debatt som bedrivits i

deras omgivning, som exempelvis som har sitt ursprung hos

socialstyrelsen. Vidare menar vi att medvetenheten om betydelsen av

enteral nutrition ökat genom den forskning och de kliniska tester som

företagen bedrivit i samarbete med landstinget. Trots att detta inte sker i

samma utsträckning som för andra områden inom vården påverkar det

kundens medvetenhet. Den ökade medvetenheten har i sin tur medfört att

kunderna insett behovet av en kunskap inom området vilket medfört en

större aktivitet för detta syfte. Kunderna har genom detta styrt utvecklingen

av trenden då de själva aktivt sökt en ökad kunskap. Ett exempel är hur de

förväntar sig att företagen deltar i kunskapshöjande åtgärder i

verksamheten, delvis genom att de idag och även i en vidare utsträckning i

framtiden ställer högre krav på utbildning i förfrågningsunderlaget. På detta

sätt formar kunderna karaktären av konkurrensfördelarna genom att sätta

ett tryck på ökad kunskap inom området.

Företagen har inte heller de varit passiva i kundernas ökade medvetenhet

och kunskap. De har påverkat utvecklingen av denna trend genom att de

insett de brister som funnits hos kunderna och utnyttjat möjligheten att

erbjuda kunden en tillgång till kunskapshöjande åtgärder. Det kan bland

annat utläsas i att tillverkarna uttryckt att de är beredda att satsa på att

utbilda personalen och ledningen i kommunerna för att öka kunskapen och

nå en ökad användning. Trenden visar således att situationen kommer att

skilja sig från hur det ser ut på marknaden idag där vi sett hur företagen

varit de som drivit utbildningsinsatserna framåt. Orsaken till denna skillnad
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anser vi härröra ur att kunderna vant sig vid de insatser tillverkarna gjort

och nu styrt att insatserna blir allt mer viktiga och omfattande.

Följder

Att medvetenheten och kunskapen ökar hos kunderna anser vi kommer att

påverka konkurrensfördelarna genom att vissa av dagens strategiska

tillgångar formas efter att kunderna har en bättre kunskap. Den främsta

förändringen som vi ser är att utbildningen blir en strategisk tillgång som

kommer att öka i betydelse. Den ökade medvetenheten om enteral nutrition

har som ovan nämnts redan skapat en större insikt hos kunderna att de

behöver öka kunskapen och för detta syfte ligger utbildning närmast till

hands. Vi anser inte den utbildning som erbjuds vid upphandling och

användande idag vara tillräcklig för att möta den allt större efterfrågan på

kunskap. Till exempel har det visat sig att kommunerna idag inte får ta del

av tillverkarnas utbildningar i någon större utsträckning. Vi har tidigare

diskuterat att kommunerna är ett ökande kundsegment. För att bemöta detta

krävs det att tillverkarna inte bara riktar sig mot dem utan även att de

anpassar sina utbildningar då de skiljer sig från landstinget i fråga om vem

som behöver utbildningarna och vad de skall innehålla. I fallet med

kommunerna blir utbildning således en strategisk tillgång för den

tillverkare som kan möta kommunens ökade efterfrågan på kunskap samt

om de riktar den till rätt person med rätt innehåll. Detta kan enligt

tillverkarna bli komplicerat då strukturen av beslut och användande idag är

något oklart för dem vad det gäller kommunerna. Generellt har utlästs att

användarna behöver en bättre kunskap kring produkterna och att de

upphandlingsansvariga behöver en bättre kunskap gällande vilka tillverkare

som är möjliga att sluta avtal med.



Konkurrensfördelar på en marknad som karaktäriseras av offentlig upphandling

168

Tillverkarna bör även med en ökad betydelse av utbildning vara noga med

att framföra vem som stått bakom aktiviteten då det visat sig att den

utbildade personalen haft problem att komma ihåg vilken tillverkare som

varit delaktig. Idag framgår att det tycks finnas en viss rädsla att lägga för

mycket företagsspecifika budskap i informationen, något som förvisso

också bekräftas av kunderna som premierar företagens oberoende vid

utbildningstillfället. Dock tror vi att exponeringen av tillverkarna måste öka

för att utbildningen skall få effekt. Detta till följd av att utbildningen bara

är en strategisk tillgång om tillverkaren själv är den som tar del i det ökade

användandet utbildningen genererar. Detta är ett problem som kan komma

att öka i betydelse då utbildningarna riktar sig allt mer mot att öka

kunskapen hos kommunerna där kännedomen om de olika företagen är

lägre än i landstinget.

Ytterligare en strategisk tillgång som vi anser kommer att påverkas av en

trend som innebär ett ökat medvetande och kunskap är de

bearbetningsmetoder ett företag har. Idag är en av skillnaderna mellan de

två kundsegmenten att det krävs en anpassning i bearbetningsmetoderna då

det i kommunen initialt krävs en kunskap om enteral nutrition medan

landstinget kräver en mer produktinriktad för att passa en personal med

bättre baskunskaper. Med en ökad kunskap i kommunerna tror vi att

bearbetningsmetoderna allt mer kommer att efterliknar de i landstingen, det

vill säga mer produktinriktade. Något som kommer att ställa än högre krav

på tillverkarna att förfina sina bearbetningsmetoder gentemot kommunerna

och tillika klarare identifiera de olika målgrupperna och vad de kan tänkas

ställa för krav på informationen från tillverkaren.
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Genom denna påverkan på de strategiska tillgångarna tror vi att den

konkurrensfördel som föreligger idag genom att vara etablerad i

kommunerna kommer att minska i betydelse. Detta då en ökad kunskap och

medvetenhet vid såväl upphandling som användande gör att mer medvetna

val av produkt och tillverkare sker. Något som får till följd att det inte är

tillräckligt för en tillverkare att vara etablerad utan det liksom i landstinget

krävs att de är inarbetade.

5.3.2  Sjukdomsspecifika produkter

Ytterligare en trend som vi har kunnat utläsa på marknaden för enteral

nutrition är att tillverkarna erbjuder sjukdomsspecifika produkter i en större

utsträckning. Det blir med detta allt mer vanligt att det finns produkter som

är särskilt utformade för de olika patientgrupperna. De produkter som

innefattas i den sjukdomsspecifika trenden är kosttillskotten samt

sondnäringarna, utvecklingen för tekniken är ett område som snarare

eftersträvas att gå mot det motsatta hållet, det vill säga en allt mer

standardiserad lösning. Utvecklingen mot sjukdomsspecifika produkter har

enligt tillverkare och personalen i landstinget pågått under en period men

under den senaste tiden intensifierats. Genom att studera de olika

tillverkarnas produktutbud verifieras detta. Den trend som visar på en större

utbredning av de sjukdomsspecifika produkterna anser både kunder och

tillverkare kommer att hålla i sig då efterfrågan på denna typ av produkter

ökar med det allt större utbudet.

Vidare menar vi att en av orsakerna bakom denna utveckling är att det

handlar om att förenkla situationen för kunden. Kunderna uttrycker att de

har varit tvungna att skära ner sin personalstyrka till följd av minskade

resurser vilket gör att de som finns kvar arbetar under hårdare tidspress.
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Detta framkommer tydligt i kommunerna vilka dessutom till sin vård fått

en allt större mängd patienter vilka även har en svårare sjukdomsbild.

Genom att ta fram sjukdomsspecifika produkter anser tillverkarna att de

underlättar vårdpersonalens arbete genom att de förenklar deras

urvalsprocess och därigenom spar tid. Vi ser även hur trenden med

sjukdomsspecifika produkter styrks av kundernas benägenhet att använda

sig av produkter de är vana vid och som de av erfarenhet  kan uttala sig om

passar flertalet patienter. Genom att kundens val främst baseras på vana

och rutin kan tillverkaren utnyttja situationen då de sjukdomsspecifika

produkterna ytterligare förenklar användandet. Vi menar än en gång att det

handlar om att förenkla urvalsprocessen. Detta ses av dietisterna som en

positiv aspekt vilket gör att de arbetar för att öka användandet av

produkterna. Dietisterna visar även till att på grund av den bristande

kunskapen i landstinget och kommunerna driver de gärna på användandet

av de sjukdomsspecifika produkterna då det ger patienten en bättre lösning

än de standardiserade produkter till följd av att innehållet är specialanpassat

till den specifika sjukdomsbilden.

Aktörer som styr

V ser att denna trend har utvecklats som följd av tillverkarnas önskan att ta

ett steg bort från de standardiserade produkterna. Både tillverkarna och

kunderna har gett uttryck för att de olika produkterna inte skiljer sig åt i

någon större utsträckning vid en närmare granskning av innehållet. Detta är

en av orsakerna, vilket diskuterats tidigare, som bidrar till att

konkurrensfördelar idag baseras främst på andra faktorer. För att kunna

skapa fördelar genom sina produkter ser vi att tillverkarna tvingats se

alternativa lösningar. Till följd av detta har trenden med sjukdomsspecifika

produkter uppstått då tillverkarna uttryckt att detta är den möjlighet de har
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att nå en lönsam lösning genom produkternas utformande. De

sjukdomsspecifika produkterna ger idag en möjlighet för tillverkaren att

särskilja sina produkter. En trend som i förlängningen kan komma att

minska i betydelse i och med att de sjukdomsspecifika produkterna

utvecklas till att ingå i varje tillverkares sortiment.

Kunderna har tidigare ansett sig nöjda med de standardiserade näringarna

och inte uppmärksammat något närmare behov av sjukdomsspecifika

produkter, även om ett användande av dem uppmuntrats av dietisterna. Det

är snarare företagen som styrt denna utveckling genom att de sett en

möjlighet att nischa sina produkter. Vidare har även konkurrenssituationen

mellan tillverkarna på marknaden, vilken upplevs som hård, styrt

utvecklingen av trenden. För att särskilja sig med produkterna från

konkurrenterna har det krävts en utveckling mot nya lösningar.

Konkurrenssituationen på marknaden har även gjort det svårt för en ny

tillverkare att etablera sig. Då konkurrensfördelarna idag innefattar faktorer

som relationer och att vara inarbetad är det svårt att slå sig in eller som en

mindre aktör öka sina marknadsandelar då dessa konkurrensfördelar kräver

stora resurser och omfattande bearbetningar för att skapa. Som en följd

menar vi att de mindre inarbetade tillverkarna i stor utsträckning drivit fram

en trend med sjukdomsspecifika produkter då detta är en av de få strategier

de har möjlighet att använda sig av.

Följder

Utifrån denna information anser vi att ett antagande kan göras om att denna

trend kommer få en inverkan på karaktären av konkurrensfördelarna genom

att ett större fokus riktas mot produktorienterade lösningar. Detta både på

en nivå av strategiska tillgångar och konkurrensfördelar. Det har till
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exempel getts uttryck för att detta kommer att innebära att tillverkarna för

att lyckas övertyga kunden om produkternas förträfflighet kommer att

behöva grunda sig på kliniska tester och forskningsresultat i en större

utsträckning. Detta för att öka sin trovärdighet och stärka en

produktorienterad konkurrensfördel. Vidare kan tänkas att den ökade

fokuseringen på sjukdomsspecifika produkter kommer att ske hos samtliga

tillverkare. En följd av konkurrenssituationen skulle då kunna bli att ett

brett och bra utbud av sjukdomsspecifika produkter blir en strategisk

tillgång. Det torde exempelvis bli en nödvändighet för att lyckas nå en

konkurrensfördel av att vara inarbetad om samtliga tillverkare utvecklas

med denna trend. Om tillverkarna inte kan erbjuda kunden ett brett och bra

utbud av sjukdomsspecifika produkter, unika i förhållande till

konkurrenternas, kommer de förmodligen heller inte att lyckas hålla sig

kvar hos kunden. Detta då produkten enligt tidigare diskussion anses vara

viktig för att vara inarbetad. Generellt ser vi att följden av trenden bör bli

att ett större fokus riktas mot produkterna, både vad det gäller strategiska

tillgångar och konkurrensfördelar.

5.3.3 Samarbeten

Ytterligare en trend vi utläst är att allt fler av kunderna samarbetar. Utöver

det samarbete som finns för ett utbyte av erfarenheter och kunskaper menar

vi med denna trend det som gäller samarbete i form av gemensamma

upphandlingar av enteral nutrition. Vi har funnit att vissa av landstingen

ingår i dessa samarbeten och de uttrycker själva att det kommer att bli allt

vanligare i framtiden. Trenden att samarbeten ökar innefattar även de

mellan kommuner och landsting samt kommuner emellan.
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Att kunderna samarbetar anger de själva vara på grund av de minskande

resurser de har till sitt förfogande. Genom att samarbeta kan de dels spara

in på de administrativa kostnaderna genom att utföra upphandlingsarbetet

gemensamt. Vidare har främst landstingen även visat på att de priser de nått

på enteral nutrition är svåra att sänka ytterligare så till vida de inte

upphandlar större kvantiteter från tillverkarna. Det lägre priserna de kan få

genom att samarbeta möter trycket från de minskande resurserna. En

begränsning som idag föreligger för denna trend är att kunderna inte funnit

en praktisk lösning till samarbetet. De olika organisatoriska kulturerna och

den totala omstrukturering det enligt kunderna kräver av administrationen

hindrar att fler upphandlingssamarbeten kommer till stånd. Det kan

illustreras väl av att det sällan förkommer samarbeten mellan kommuner

och landsting då det kräver en stor anpassning till varandras administrativa

struktur. Vi har förstått att det i detta fall även handlar om praktiska

problem som exempelvis distributörerna uttryckt i form av att kommunen

har fler leveransplatser och att de ofta efterfrågar alternativa

distributionslösningar. Dock anser vi att detta, trots de praktiska hindren, är

en trend på uppåtgående. Att samarbeten kommit till stånd och att kunderna

själva uttrycker att de tittat närmare på möjligheten torde vara klara tecken

på detta. Särskilt kommunernas möjlighet att samarbeta med landstingen

genom att sluta hängavtal menar vi kommer att öka. Detta till följd av den

ökade medvetenheten i kommunerna vilken leder till att de undersöker

alternativa upphandlingsförfaranden. Genom att vända sig till landstinget

har de inte bara tillgång till lägre priser utan även en bättre kunskap inom

området. Att samarbeta med landstingen har även visat sig vara fördelaktigt

då kommunerna till en följd av detta uttryckt att de kan erbjuda sina

patienter samma produkter som de använt då de legat inne på sjukhusen.

Vidare kan de även nå fördelar av att priserna blir avsevärt lägre och att
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resurser kan sparas genom en mindre egen administration vid

upphandlingen.

Aktörer som styr

Den aktör vi funnit vara den starkast pådrivande kraften i denna utveckling

är kunden. Detta till en följd av de fördelar de ansett sig kunna ta del av

genom samarbetena. Dock har de olika yrkeskategorierna inom kundernas

organisationer haft en mer eller mindre avgörande roll i att skapa denna

utveckling. Tydligast är exemplet i landstinget där inköpsorganisationen

varit den kategori som drivit samarbetstankarna hårdast till följd av den

oftast ekonomiska synen de har på enteral nutrition. I detta har

inköpsorganisationen, vilken i vanliga fall i samband med upphandlingar

har mindre möjlighet att påverka, haft den åsikt som kommer att vara

avgörande för att trenden utvecklas vidare. Tillverkarna har visat på att de

inte anser att detta är en trend som gynnar dem då det stärker kunderna

genom att de ökar i storlek. Det skulle vara till deras fördel om de var den

avtalsslutande parten vid en upphandling, men också en större förlust om

de inte lyckades sluta avtalet. Vi har funnit att de inte aktivt arbetar för att

motverka en trend av allt fler samarbeten mellan kunderna men att de inget

heller gör för att det skall gynnas. Det har av de större landstingen uttryckts

att tillverkarnas åsikt om att samarbeten skapar en monopolliknande

situation är en orsak till varför de tvekar inför allt för stora samarbeten.

Följder

I fråga om konkurrensfördelarnas karaktär anser vi att trenden kommer att

leda till att det blir allt viktigare för ett företag att vara inarbetad. Att

tillverkaren är inarbetad då kunderna beslutar sig för att samarbeta skulle

kunna vara avgörande vid en upphandling då ett större antal viljor är med
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och bestämmer. De olika samarbetande kunderna kan ha olika uppfattning

om vilken tillverkare som skall upphandlas. Att vara inarbetad gör det, som

vi tidigare diskuterat, svårare för en part att byta avtalspartner. Detta i sin

tur anser vi skulle kunna leda till att en kund trycker mer på att den

tillverkare de har sedan tidigare skall finnas på avtal. En följd av detta

skulle även i förlängningen kunna bli att tillverkaren får en större kvantitet

upphandlad genom att fler kunder hamnar på avtalet genom samarbetet.

Det färre antalet upphandlingar som blir följden av ett ökat antal

samarbeten torde även medföra att anbudet som konkurrensfördel kommer

att få en allt mer framträdande roll. Detta då upphandlingsfasen blir

avgörande vid färre och större upphandlingar. Ytterligare en förändring

som vi ser som en möjlig följd av ett ökat samarbete är att storlek som

strategisk tillgång får ökad betydelse. Vissa av landstingen har uttryckt att

de befarar att de mindre tillverkarna inte själva kan hantera de allt större

avtalen som kommer av ett samarbete. Även om tillverkarna själva inte

anser att så är fallet ser vi att storleken kan komma att ha betydelse då det

är kundens bedömning, vilken kan spela en avgörande roll vid en

utvärdering i upphandlingarna.

5.3.4  Begränsade upphandlingar

Att upphandlingarna som utförs vid landstingen eftersträvas att begränsas

är ytterligare en trend som vi kunnat utläsa på marknaden idag. De avtal

som slutits har tidigare i många fall innefattat produkter från samtliga

tillverkare på marknaden. En trend vi utläst från inköpsorganisationerna i

landstingen är att de kommer att lägga om sin upphandling till att begränsa

antalet kosttillskott med liknande syfte och smak. Begränsningen skulle

kunna ske i antalet varianter av ett visst kosttillskott eller i antalet

tillverkare. Detta är en trend vi utläst genom uttalanden från kunder och
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tillverkare och är något som eftersträvas snarare än att redan vara

implementerat.

Som en orsak bakom begränsningen ses att inköpsorganisationen

eftersträvar att nå högre kvantiteter av samma produkter för att på så sätt få

till stånd ett lägre pris från tillverkarna. Som i fallet med ett ökat antal

samarbeten har behovet av lägre priser uppkommit av att det finns mindre

resurser tillgängliga. Trenden är även relaterad till samarbeten mellan

landstingen genom att det vid dessa ofta sluts avtal på ett stort antal

liknande produkter för att samtliga parter i de olika landstingen skall gå

nöjda ur upphandlingen. För att komma till bukt med detta och skapa en

mer lätthanterlig situation rent praktiskt samt spara in resurser eftersträvas

nu en begränsning även vid de avtal som sluts i samband med samarbeten.

Kring denna strävan har de olika yrkeskategorierna inom landstingets

organisation en delad uppfattning. Liksom vid trenden samarbeten har

inköpsorganisationen varit den som ansett det finnas övervägande positiva

orsaker bakom utvecklingen. Dietisterna har istället ställt sig frågande till

om de kan tillfredsställa patientens behov vid en begränsad upphandling.

Detta kan exemplifieras genom att se till hur smaker spelar en avgörande

roll i patientens val av kosttillskott, de som använder produkterna frekvent

behöver även en god variation. Genom en begränsning anser vissa dietister

att patientens valmöjlighet skulle minska och möjligtvis vara en

begränsning på deras användande. Det vi kunnat utläsa är dock att trenden

kommer att fortsätta att utvecklas i likhet med inköpsorganisationens

önskemål då de i denna fråga visat sig ha oväntat stort inflytande över de

övriga yrkeskategorierna. Detta framkommer inte minst vid de samarbeten

som finns mellan landstingen där problemen med att samordna
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referensgruppernas åsikter gjort att begränsningar i sortimentet blivit en

följd.

Aktörer som styr

Den aktör som främst styrt denna trend anser vi vara kunden, trots de inre

motsättningarna. De har sett möjligheterna att minska kostnaderna och

förenkla hanteringen som övervägande positiva. Även om direkta resultat

endast visat sig vid ett fåtal landsting ser vi det som att detta är en trend

kunden kommer att rikta marknaden mot. Företagets del i denna utveckling

är liksom i fallet med samarbeten ytterst begränsad. De uttrycker snarare en

oro över en hårdare konkurrens om de avtal som sluts.

Följder

Om kunden väljer att begränsa sig i sin upphandling genom att sluta avtal

med färre tillverkare ser vi att en strategisk tillgång kommer bli att en

tillverkare har ett brett sortiment. Detta för att kunna möta kundens

samtliga behov och samtidigt kunna erbjuda en upphandling från få aktörer

vilket förbättrar möjligheten att garantera volymer från tillverkarna och

därmed nå bättre priser. Om kunden väljer att göra en begränsning baserat

på ett mindre antal tillverkare och därmed ett mindre urval av liknande

produkter torde karaktären av framför allt konkurrensfördelen anbudet se

annorlunda ut. Detta då anbudet är den konkurrensfördel som starkast är

knuten till upphandlingsfasen, den fas vi menar kommer att få en allt större

betydelse med färre upphandlade tillverkare och produkter och därmed en

hårdare konkurrens. Detta torde framförallt påverka den strategiska

tillgången kriterieuppfyllelse som bygger upp en stor del av

konkurrensfördelen anbudet. Även övriga konkurrensfördelar som
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inarbetad och relationer kommer att öka i betydelse då också de är viktiga i

upphandlingsfasen dock är utfallet störst för betydelsen av anbudet.

5.3.5  Alternativa distributionskanaler

I innebörden av den trend som vi kunnat utläsa i alternativa

distributionskanaler lägger vi främst hemleveranser enligt det system som

utförs i ett av landstingen idag. Detta innebär att då patienten fått en

livsmedelsförskrivning på enteral nutrition levereras produkterna hem till

dörren. Vi har av både kunder, tillverkare och distributörer fått höra hur

detta kommer att ersätta de idag vanligare distributionskanalerna, apotek

och eventuellt att patienten hämtar produkterna vid sjukhusets kök.

Att en utveckling av distributionsformen sker på marknaden ses som en

följd av att effektivare alternativ söks. En kraftigt bidragande orsak är att

apoteken visat sig mindre samarbetsvilliga att tillhandahålla dessa

produkter till patienterna. Detta har angetts bero på att produkterna är

relativt otympliga och svåra att lagerhålla samt att de även har ett bäst före

datum som inte motsvarar apotekets övriga produkter. Att produkternas

utformande har denna karaktär har även gett upphov till att

hemleveranssystemet är något som gynnar patienterna som själva slipper

frakta produkterna mellan apoteket och hemmet, något som vi menar

ytterligare bidrar till utvecklingen. Det kan för den äldre och den sjukare

patienten vara besvärligt att ta sig till ett apotek för att själv hämta och

forsla hem produkterna. Dessa bakomliggande faktorer har

uppmärksammats i det landsting som infört systemet med hemleveranser

och aktörerna tror att allt fler kunder kommer att komma till samma slutsats

och därmed implementera liknande system.
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Aktörer som styr

Vi menar att det främst är situationen på marknaden i form av att kunderna

tvingats hitta alternativa lösningar då apoteket visat sig ovilliga att

tillgodose deras behov som har drivit fram denna trend. Utifrån detta har

kunderna sedan drivit fram en lösning att upphandla en distributör att sköta

hemleveranserna till patienterna. Vi anser vidare att det är kunderna som

kommer att driva den fortsatta utvecklingen av trenden genom att

implementera idén i fler landsting. Även distributörerna anser vi har

påverkat situationen indirekt genom att de öppnat upp alternativa vägar för

kunden. Utifrån vad distributörerna själva har sagt kan det även tänkas att

de kommer att ta en mer aktiv roll i kedjan mellan tillverkaren och kunden

genom att driva på uppkomsten av alternativa distributionsmöjligheter.

Följder

Att klart uttala sig om att denna trend kommer att ge upphov till någon

specifik strategisk tillgång eller konkurrensfördel anser vi inte möjligt. Vi

menar snarare att det är en trend som visar på framtida förfaranden i fråga

om distribution av enteral nutrition och att detta enligt tillverkarna skulle

kunna komma att öka användandet genom att det förenklar för patienten att

få tillgång till produkterna. Karaktären av konkurrensfördelarna kommer

förmodligen inte att förändras i någon vidare utsträckning av denna trend

förutom att det kan vara avgörande att tillverkaren har tillgång till

distributionskanaler som passar med landstingets hemleveranssystem.

5.3.6 Bearbetning av slutkund

Den trend vi avslutningsvis kommer att diskutera innebär att tillverkarna

kommer att vända sig direkt till slutkunden, det vill säga patienten, i en allt

större utsträckning. Detta sker inte i någon vidare utsträckning idag men
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tillverkarna bedömer det vara en tänkbar utveckling på marknaden. De få

tecken som syns idag, utöver vad tillverkarna själva uttalar sig om, är den

ökade kontakt som sker med slutkunden via alternativa

kommunikationskanaler som till exempel Internet och företagens hemsidor.

Att detta är en trend på frammarsch beror till största del på att den

patientgrupp som använder enteral nutrition håller på att förändras.

Tillverkarna identifierade framtidens största patientgrupp som de så kallade

fyrtiotalisterna vilka är vana vid att styra över sin egen situation i en helt

annan utsträckning än dagens patienter. Vi menar att detta kommer att leda

till att de är mer mottagliga för tillverkarnas bearbetning. Detta kommer

vidare att avspegla sig i de krav de ställer på vilken vård de får och

därigenom även enteral nutrition. Vidare anser tillverkarna att den nya

patientgruppen är mer aktiv i sitt eget sökande av kunskap. Ifråga om

enteral nutrition skulle det kunna röra sig dels om att söka kunskapen om

området och dess betydelse men även om vilka produkter som finns till

hands. På grund av den starkare patientgruppen menar vi att det kommer

det att bli lönsamt för tillverkarna att vända sig till slutkunden, vilket också

ligger till grund för trenden. Vi ser att detta generellt skulle kunna öka

användandet av enteral nutrition men även av den specifika tillverkarens

produkter som lyckas best med detta.

Aktörer som styr

Det är företagen som styr denna utveckling i första hand då de initierar

bearbetningen och skapar ett tryck vilket formar karaktären av

konkurrensfördelarna. De har dock gjort detta till en följd av att de

uppmärksammat möjligheten på marknaden att påverka slutkunderna.

Möjligheten till att påverka dem menar vi främst grunda sig i att
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slutkunderna i dagsläge saknar en god kunskap om enteral nutrition som

område samt de produkter och tillverkare de har att välja mellan. Kunderna

roll skulle kunna tänkas vara att de motarbetar tillverkarna om de anser att

dessa kliver in på det område som landstinget och kommunerna borde

hantera. Exempelvis har dietisterna uttryckt att patienterna inte själva har

någon omfattande kunskap kring enteral nutrition vilket kan leda till ett

felaktigt användande.

Följder

Till en följd av denna trend anser vi att bearbetningsmetoden gentemot

slutkunden kommer att vara en strategisk tillgång för en tillverkare i

framtiden, något som sker i en ytterst liten utsträckning idag. Att kunna

utforma en god direktmarknadsföring för att bygga upp en kontakt med

slutkunden är avgörande. Initialt kommer detta förmodligen att grunda sig

på att göra slutkunden medveten om enteral nutrition och tillverkarna på

marknaden. Med en ökad kunskap och ett ökat användande på lång sikt kan

bearbetningen komma att se annorlunda ut och vara mer fokuserad på

produkterna. Denna cykel följer med andra ord den som beskrivits i

samband med bearbetningen av kommunerna. Då slutkunderna är en

relativt okänd del av marknaden för tillverkarna kommer det att krävas att

de har god tillgång till information och statistik rörande dessa för att kunna

rikta sin bearbetning rätt. Det handlar då inte bara om innehållet i

bearbetningen utan även om vem som tillverkaren skall rikta sig till då

detta kan framstå som en aning oklart. Information och statistik har

distributörerna visat sig kunna tillhandahålla i en viss utsträckning vilket

gör det till en viktig del i den strategiska tillgången distributionskanaler att

välja en distributör som tillhandahåller dessa tjänster.
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5.3.7 Sammanfattning av dagens trender och framtidens utveckling

Vi har i denna del visat de sex främsta trenderna på dagens marknad, vilka

vi anser kan komma att få följder för karaktäristiken av de strategiska

tillgångarna och i förlängningen konkurrensfördelarna på marknaden. Som

en första trend utläste vi att medvetenheten och kunskapen ökar både hos

landstingen och i kommunerna. Vi såg att det var främst marknaden som

drev denna trend och tillika den följd det kommer att få för de strategiska

tillgångarna utbildning och bearbetning, vilka kan komma att öka i

betydelse. Vidare såg vi en trend på marknaden att utbudet av

sjukdomsspecifika produkter ökade vilket vi menar är en utveckling som

företaget styrt. Som en följd tror vi att ett större fokus kommer att läggas på

produkter för att skapa konkurrensfördelar och strategiska tillgångar,

tydligast framkom detta genom att ett bra och unikt sortiment av

sjukdomsspecifika produkter kan komma att bli en strategisk tillgång.

Två trender som i stor utsträckning drivits fram av marknaden såg vi i

samarbeten och begränsade avtal. De båda grundade sig i behovet för

kunden att minska sina kostnader. Vi tror oss kunna utläsa att fler

samarbeten mellan kunderna leder till att betydelsen av storleken ökar och

så även konkurrensfördelen att vara inarbetad. De begränsade

upphandlingarna menar vi minskar antalet tillverkare och produkter vilket

gör att konkurrensen hårdnar och i förlängningen även att

upphandlingsfasen ökar i betydelse och därmed främst anbudet som

konkurrensfördel.

Ytterligare en trend vi såg på marknaden var att marknaden utvecklar

alternativa distributionskanaler i form av hemleveranser till patienterna.

Något som visar på det framtida förfarandet på marknaden snarare än
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konkurrensfördelarnas karaktär. Avslutningsvis fann vi också en trend i att

bearbetningen av slutkunden kommer att bli betydligt intensivare i

framtiden. Detta då företagen antas komma att utnyttja det faktum att

patienterna vill styra över sin egen vård och behandling allt mer. I detta såg

vi att den strategiska tillgången bearbetning kommer att vara avgörande.

5.5  Vår modell

Som en del i det kunskapsbidrag vi eftersträvar att ge med denna rapport

har vi i vårt syfte uttryckt att vi ämnar testa den modell vi valt att använda

oss av. Syftet med detta test är att vi utifrån den utförda analysen vill

undersöka om vår bearbetning av Amit och Schoemakers (1997) modell

kan appliceras på marknaden i fallstudien och om den går att använda för

att förklara konkurrensfördelarna på den samma. Vi ämnar således

utvärdera om modellen kunnat hjälpa oss att klargöra vilka

konkurrensfördelar som föreligger idag och hur dessa skapats. Vi ämnar

vidare se om den kunnat ligga till grund för en analys av de trender som

utlästs och vad de innebär för marknaden i framtiden i fråga om

konkurrensfördelar och dess skapande. Modellen som Amit och

Schoemaker (1997) för fram baseras inte i ett resonemang fört för en

marknad som karaktäriseras av offentlig upphandling, vi har inte heller haft

för avsikt att jämföra om modellen skulle passa bättre eller sämre på grund

av att vår relevanta marknad inte är privat upphandlad varför detta

kriterium inte kommer att vara grund för nedanstående utvärdering. Dock

sker utvärderingen utifrån en önskan att testa om modellen passar för att

analysera konkurrensfördelar på marknader som karaktäriseras av offentlig

upphandling, i likhet med vår fallmarknad.
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Att utvärdera en modell som använts för såväl klassificeringen av

insamlade data som analys av den samma kan tyckas bristfälligt. Givetvis

har modellens utseende, vårt användande och vår tolkning av dess

användningsområde påverkat resultaten. Vår utvärdering kommer därför

snarare att vila på vår förmåga att tillämpa modellen, det vill säga för vårt

syfte att studera konkurrensfördelar på en offentligt upphandlad marknad,

än att utvärdera modellens verkliga förträfflighet. Detta är något som vi

anser begränsa utvärderingens relevans. Dock menar vi att givet vår

tolkning och vår applicering finns det trots allt en poäng att dela med sig av

de fördelar och brister som modellen uppvisat, inte minst för framtida

forskning baserat på denna modell. Detta menar vi motiverar nedanstående

utvärdering som, med de angivna begränsningarna skall ses som en del av

vårt bidrag till forskningen.

5.5.1  Utvärdering av modellen

Inledningsvis kan ses till de begrepp Amit och Schoemaker (1997)

använder sig av i syfte att förklara konkurrensfördelar. Som den teoretiska

referensramen diskuterade är det många som använder sig av företagets

inre resurser och förmågor samt strategiska branschfaktorer för samma

syfte. Men det är få som integrerar de båda sidorna genom ett mellansteg i

form av strategiska tillgångar. Enligt vår åsikt, baserat på den applicering vi

gjort av modellen i analysen, anser vi att denna koppling är en styrka i

Amit och Schoemakers (1997) modell. Dels ser vi denna styrka i att det ger

en god förklaring till företagens situationen och vad som gör att de kan nå

konkurrensfördelar. Vidare ser vi en styrka i hur de två teoretikerna

strukturerar sin modell efter de strategiska tillgångarna. Initialt kan

strukturen för den ej insatta verka en aning oklar, dock anser vi att

användandet av modellen påvisat motsatsen. Vi har sett hur den kan
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fungera som en god grund för att undersöka hur olika aktörer påverkar en

konkurrensfördels skapande och vad som bygger upp den. Dock har vi

insett att det kan anses oklart vilket föranlett att vi valt att göra modellen

mer tillgänglig för rapportens läsare genom att skapa en förklarande figur.

Utöver de positiva aspekterna av modellens struktur har vi funnit en brist i

att det inte klart framkommer i Amit och Schoemakers (1997) resonemang

att ett företags konkurrensfördelar stödjer och förstärker varandra. Denna

synergieffekt påvisas ej och vi menar att det skapar en viss svaghet i

modellen. Det har för oss framkommit att detta är en viktig egenskap då vi

studerat konkurrensfördelarna. Att ett företag har en rad konkurrensfördelar

med förmågan att skapa synergieffekter för varandra gör det svårare för en

konkurrent att kopiera en tillverkares fördelar. Och som Barney (1991)

uttryckte var det svårkopierbarheten och det unika hos företagets tillgångar

som gjorde att ett mervärde kunde skapas och en stark konkurrensfördel

nås. Vi har kunnat utläsa synergins betydelse för unikheten både genom

våra teoretiska studier och vår analys. Exempelvis har vi kunnat se vid vår

analys av marknaden idag hur nära konkurrensfördelen relationer ligger en

konkurrensfördel av att vara inarbetad. Det är svårt att överhuvudtaget vara

inarbetad hos en kund om tillverkaren inte har goda relationer till

användare och beslutsfattare. Vidare är det också en underlättande faktor

för att skapa en god relation om tillverkaren är inarbetad så att ett

förtroende hos kunden har byggts upp även på detta plan. Således anser vi

att då synergin inte har en tydlig roll i Amit och Schoemakers (1997)

modell ser vi det som en svaghet vilken bör hållas i åtanke.

Vidare har vi funnit det tankesättet som ligger till grund för modellen att

konkurrensfördelar styrs av en växelverkan mellan företagets inre resurser
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och förmågor samt de strategiska branschfaktorerna vara en avgörande

aspekt. Vi har i vår analys styrkt detta tankesätt genom att vi funnit att

konkurrensfördelarna styrs och påverkas både av det enskilda företaget och

av dess aktörer i omvärlden i form av kunderna, distributörerna, LOU samt

de övriga tillverkarna på marknaden. Detta stärker vår åsikt att vi anser att

denna växelverkan förklarar konkurrensfördelar på ett sätt som vi vid

studien av den teoretiska referensramen inte funnit att varken ett renodlat

marknadsorienterat perspektiv eller ett renodlat resursbaserat perspektiv

hade kunnat göra. Denna den växelverkan över vem som styrt

konkurrensfördelarnas formade har varit en avgörande del i vår analys. Det

har dock varit svårt i vissa lägen att göra en åtskillnad mellan om det är

företaget själv som styr med sina inre resurser och förmågor eller om det är

interaktionen mellan tillverkarna på marknaden som styr, vilket är en del av

avsikten med modellen.

Vidare skall nämnas att vi inte utnyttjat modellen till fullo. Amit och

Schoemaker (1997) lämnar ett stort utrymme för att gå än djupare in i

företagens situation för att analysera konkurrensfördelarnas uppkomst till

exempel genom att vidare studera företagets resurser och förmågor. Vi har

dock valt att inte utnyttja detta utan lagt vårt fokus på de strategiska

tillgångarna. Vi kan genom detta inte uttala oss om de ytterligare

möjligheterna till ett vidare användande av modellen. Vad vi dock kan

uttala oss om är hur modellen lämnar det öppet för användaren att själv

tolka de olika aktörernas påverkan på konkurrensfördelarna. Ingen

förutbestämd uppdelning eller viktning har skett vilket lämnar utrymme för

att vi förutsättningslöst skall kunna bedöma tillverkarnas, distributörernas,

kundernas och LOUs roll i formandet av konkurrensfördelarna på

marknaden för enteral nutrition.
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Avslutningsvis skall nämnas att vi funnit en begränsning i modellen då vi

valt att grunda vår analys av framtidens konkurrensfördelar på dagens

trender. För detta syfte valde vi att studera trenderna genom att gå

”bakvägen” till modellen genom att utgå från att se till vem som styrde

dessa trender och tillika framtidens konkurrensfördelar. Exempelvis

inledde vi i fallet med en ökad kunskap med att se till hur denna trend

uppkommit och att det i stor utsträckning var kunderna som styrt denna

utveckling. Vi gick sedan över till att diskutera att detta skulle kunna

komma att påverka den strategiska tillgången utbildning till att bli allt mer

betydande. För att utföra detta på ett mer tillförlitligt sätt enligt modellen

skulle det krävts ytterligare information om den framtida situationen på

marknaden i form av detaljerad kunskap runt de olika inblandade aktörerna.

Som situationen såg ut för oss grundade vi snarare vår analys i antaganden

vi gjort utifrån uttalanden av de olika aktörerna. Denna brist skall dock ses

i ljuset av att det inte var Amit och Schoemakers (1997) uttalade mål att

skapa en modell som förutspådde konkurrensfördelar på en given marknad.

5.5.2 Sammanfattning utvärdering av modellen

Vi anser att den bearbetade modellen tillfredsställer våra behov vad det

gäller att identifiera dagens konkurrensfördelar på marknaden för enteral

nutrition samt vad som skapat och format dessa. Detta har med hjälp av en

förklarande figur över resonemanget passat vår analys väl. Men vid

analysen av karaktären på morgondagens konkurrensfördelar genom att

studera dagens trender uppstår vissa problem då vi saknat den information

och kunskap som skulle behövas. Grundtanken bakom modellen och det

teoretiska resonemanget stämmer dock in även vid en analys av denna

problemställning. Detta främst då modellens möjlighet till växelverkan
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mellan företaget och marknaden återigen lyfts fram och påvisar hur

modellens grundkonstruktion tillfredställer härledningen av de strategiska

tillgångarnas skapande som vi eftersöker. Enligt vår åsikt bör det vi

kommit fram till gällande modellen även vara tillämpligt på liknande

marknader med samma karaktäristika som den offentligt upphandlade

marknaden för enteral nutrition.
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6.  Slutsats

I denna del av rapporten kommer vi att återknyta till

inledningens problemfrågor och syfte för att ge läsaren

en överblick av resultatet. Vi kommer vidare att lämna

vår syn på rapportens teoretiska och empiriska

kunskapsbidrag till den framtida forskningen på

området.

6.1  Inledning

Utgångspunkten för slutsatsen är att återknyta till de båda

problemfrågornas avsikt att belysa skapandet av konkurrensfördelar på

marknaden idag samt utvecklingen av morgondagens konkurrensfördelar

utifrån de trender som vi kunnat utläsa. Vi kommer för detta syfte att nedan

sammanställa en figur som på ett illustrativt sätt visar dagens

konkurrensfördelar och framtidens trender. Vidare avslutas slutsatsen med

en diskussion kring det teoretiska och empiriska kunskapsbidrag som vi

anser att rapporten gett upphov till. Ett bidrag vi anser att framtida

forskning på området kommer att kunna utnyttja för att utröna

konkurrensfördelar på liknande offentligt upphandlade marknader.

Figur 14 Disposition
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6.2 Konkurrensfördelar idag och i framtiden

För att ge läsaren en bättre överblick över den diskussion vi fört i analysen

för vi här samman de båda problemfrågorna i figuren nedan.

Figur 15 Konkurrensfördelar på marknaden för enteral nutrition idag och den påverkan

de identifierade trenderna kan komma att ha på de strategiska tillgångarna och

karaktären av konkurrensfördelarna i framtiden.

Figuren följer initialt den förklarande figur vi använt oss av i analysen för

att tillämpa vår bearbetning av Amit och Schoemakers (1997) modell. Här

fyller vi denna figur med data för att illustrera de konkurrensfördelar som

vi identifierat föreligger på marknaden för enteral nutrition idag i form av

anbudet, inarbetad, relationer och etablerad i kommun. Ur figuren kan även

utläsas hur dessa konkurrensfördelar skapats och formats genom de

strategiska tillgångar som bygger upp dem. Vi har identifierat att ett företag

bör ha strategiska tillgångar i form av mervärde, pris, kriterieuppfyllelse,
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teknik, storlek, service, produkter, samverkan, bearbetning, utbildning samt

distributionskanaler för att kunna nå de konkurrensfördelar vi utläst på

marknaden.

Vidare visar figuren de trender vi kunnat identifiera på marknaden idag och

hur dessa påverkar karaktären av konkurrensfördelarna i framtiden. Vi

illustrerar hur vi tror att detta kommer att ske i figurens nedre del och

genom pilarna. Ur vår analys har vi utläst att de sex identifierade trenderna

bland annat kommer att ge upphov till att konkurrensfördelen anbudet ökar

i betydelse samt att företag kommer att behöva strategiska tillgångar,

utöver de som idag föreligger, i form av ett brett sortiment och

sjukdomsspecifika produkter. Vi ser även att konkurrensfördelen inarbetad

kommer att öka i betydelse och att betydelsen av den strategiska tillgången

företagets storlek ökar. Vad det gäller de strategiska tillgångarna utbildning

och bearbetning tror vi oss kunna utläsa att dessa måste anpassas till en

ökad medvetenhet och kunskap hos kunden. Något som även påverkar

skapandet av såväl relationer som att vara etablerad i kommunerna. Den

sistnämnda konkurrensfördelen etablerad i kommunen ser vi dessutom som

att komma att minska i betydelse. Slutligen har vi tolkat det som att den

strategiska tillgången distributionskanalerna ökar i betydelse i framtiden.

Som den uppmärksamme läsaren säkert noterat saknar figuren ovan en

illustration dels över vem som styrt utseendet av dagens konkurrensfördelar

och dels vem som styrt utvecklingen av de trender som vi anser kommer att

prägla framtidens konkurrensfördelar. Vi har medvetet valt att utelämna

detta då det vid vår analys visat sig att det sker i en form av en växelverkan

vilken är svår att illustrera. Dock har det visat sig att vissa av aktörerna

påverkar konkurrensfördelarnas utformande i en större utsträckning. Vad
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som är intressant att notera gällande detta är att det finns en relativt lika

fördelning mellan det enskilda företaget och aktörerna i omvärlden. Men

oavsett om någon aktör styrt i en större utsträckning har vi sett att det är

interaktionen mellan det enskilda företaget och omvärlden som i första

hand avgör skapandet av konkurrensfördelar.

Då vi länkat samman de två problemfrågorna på det sätt som ovan skett har

vi kunnat utläsa två drag i gällande utvecklingen som vi främst tror

kommer att prägla marknaden för enteral nutrition i framtiden i fråga om

konkurrensfördelar och vad som skapar dessa. Den första av de två är att

marknaden generellt ser ut att komma att fokusera på produkter i en större

utsträckning. Vi ser denna fokusering dels i upphandlingsfasen till följd av

trenden att kunderna begränsar antalet tillverkare och produkter de sluter

avtal med. Det har då visat sig vara viktigt för tillverkaren att kunna

erbjuda produkter som tillgodoser samtliga behov. Vidare kan vi utläsa att

fokus kommer att öka även i användarfasen genom utvecklingen av allt fler

sjukdomsspecifika produkter. Tydligt ses ett ökat fokus hos kommunerna

som med en ökad kunskap, likt landstingets, kan antas komma att ställa

högre krav på produkterna och informationen kring dessa.

Ett andra övergripande drag som vi ser på marknaden är den kostnadsjakt

som idag föreligger men som vi även tror kommer att öka i den närmsta

framtiden. Detta genomsyrar marknaden genom att kunderna ständigt söker

alternativa vägar att minska sina kostnader. Detta har vi sett ta sig uttryck i

ökade samarbeten mellan kunderna och även begränsade avtal. Resultatet i

båda fallen är att större volymer garanteras från ett mindre antal tillverkare

vilket ger kunden ett lägre pris. Vidare ser kunden även en chans att minska
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de administrativa kostnaderna till följd av dessa åtgärder genom enklare

processer både vid upphandling och användande.

6.3  Teoretisk och empirisk kunskapsutveckling

Att utveckla kunskap kan ske på många olika sätt och vara såväl teoretisk

som empirisk till karaktären. Vi avser att nedan att klargöra vårt teoretiska

och empiriska bidrag till forskningen kring konkurrensfördelar på en

offentligt upphandlad marknad.

Det teoretiska bidraget är uppdelat i tre delar där den först delen handlar

om den härledning som utförts till vår anpassade version av Amit och

Schoemakers (1997) modell för konkurrensfördelars utformande och

skapande, vilket var det som utgjorde grunden i referensramen. Detta har

skett genom att klarlägga de två teoretiska synsätten MOP och RBP.

Utifrån de fördelar och begränsningar de båda synsätten skapar

argumenterade vi för en växelverkan mellan ett enskilt företag och dess

omvärld i skapandet av en modell för att förklarar konkurrensfördelar på en

offentligt upphandlad marknad. Vi menar vidare att vår härledning av

modellen har ökat förståelsen kring konkurrensfördelars skapande ur olika

synvinklar, något som bland annat belägger att vår modell har övervägande

fördelar framför ett enskilt perspektiv.

Den andra delen av det teoretiska bidraget ligger i appliceringen av empirin

på modellen i analysen för att förklara konkurrensfördelarnas utseende. Vi

menar att vi skapat en förståelse för hur konkurrensfördelar skapas på en

viss typ av offentligt upphandlad marknad. Vi är medvetna om att det

teoretiska bidraget begränsas av att vissa av konkurrensfördelarna och dess
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uppbyggnad kan vara specifika för den enterala nutritionsmarknaden. Dock

ligger bidraget snarare i att vi påvisat att det går att klarlägga

konkurrensfördelarna på denna marknad och att en forskare genom en

modifiering, likt vi själva gjort av högersidan i vår modell, kan utnyttja

modellens struktur och växelverkan mellan aktörerna för att förklara

konkurrensfördelarna även på andra offentligt upphandlade marknader.

Den tredje och sista delen av det teoretiska bidraget finns i den utvärdering

av modellen som analysens sista del består av. Att vi har utvärderat

modellens funktion och användbarhet så som vi tolkat dess

användningsområde och applikationsmöjligheter har gett att vi kunnat

påvisa såväl styrkor som svagheter i modellens möjligheter att identifiera

dagens och morgondagens konkurrensfördelar. Denna utvärdering har, som

vi i analysens påtalat, sina begränsningar men bidrar enligt oss till att nästa

forskare som vill använda modellen kan utnyttja våra identifierande brister

och anpassa, förfina och utveckla modellen med dessa i åtanke.

Det empiriska kunskapsbidraget grundas delvis i den andra delen av det

teoretiska bidarget, applicerandet av empirin på modellen. Genom denna

applicering har vi kunnat kartlägga såväl dagens konkurrensfördelar och

dess ursprung som morgondagens trender och de förändringar de ger

upphov till för karaktären av konkurrensfördelarna på marknaden för

enteral nutrition. Även om vi inte kan uttala oss exakt om vilka specifika

konkurrensfördelar som föreligger på andra offentligt upphandlade

marknader, då bara ett fall utvärderats, är vi övertygade om att vi utvecklat

en generell förståelse för konkurrensfördelar på offentligt upphandlade

marknader. Detta då vi menar att majoritet av identifierade
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konkurrensfördelar är tillämpbara för andra offentligt upphandlade

marknader.
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Bilaga 1 Frågeunderlag kund

Frågeunderlag Landsting

Inköpare

Upphandling

1. Hur går det praktiskt till vid upphandling av enteral nutrition?

2. Vilka yrkeskategorier ingår i expertgruppen för enteral nutrition?

3. Vilken är din roll som inköpsansvarig, vid upphandling av enteral

nutrition?

4. Sluts det avtal med flera tillverkare av enteral nutrition?

5. Sker det något samarbete med andra landsting och kommuner i

upphandlingen?

Användande

6. Hur påverkar avtalen vad som faktiskt används i verksamheten?

Tillverkarna

7. Vad är det som gör att ni väljer en viss tillverkare vid en upphandling?

8. Hur ser möjligheterna ut för tillverkarna att påverka valen i

upphandlingen?

LOU

9. Vilken syn har du på lagen om offentlig upphandling, för det praktiska

inköpsarbetet?

10. Vad lägger lagen i innebörden ”det totalekonomiskt mest fördelaktiga”?

Kunskap

11. Hur ser kunskapen ut för dig och dina kollegor gällande enteral

nutrition?

12. Hur ser landstinget på vem som skall ombesörja utbildning av

personalen?
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Framtiden

13. Vad ser du för utveckling gällande enteral nutrition?

Dietister och läkare

1. Vad är din roll i användandet och upphandlingen av enteral nutrition på

landstinget?

2. Vilken är målgruppen för enterala nutritionsprodukter?

Upphandling

3. Vet du vilka som ingår i expertgruppen och vilka som ansvarar

upphandlingen?

4. Vilken möjlighet anser du att du har att påverka expertgruppen i deras

beslut?

Användande

5. Vad påverkar då användande vad det gäller valet av produkter?

6. Vad påverkar vilken produkt som du väljer att skriva ut till patienten?

7. Vad är kökets roll i användande och beslut gällande val av produkt?

8. Kan du påverka vilka produkter köket har i lager?

Tillverkare

9. Vad ser du som en fördel hos en tillverkare gentemot andra tillverkare?

10. Hur ser din kontakt med tillverkarens representanter ut?

11. Påverkar kostnaderna valet av vilken produkt du väljer att skriva ut?

Kunskap

12. Hur ser kunskapen ut för dig och dina kollegor gällande enteral

nutrition?

13. Hur sker utbildning inom området för enteral nutrition i ditt landsting?

14. Vad är tillverkarens roll i denna utbildning?

Framtiden

15. Vad ser du för utveckling gällande enteral nutrition?
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Undersköterskor och sjuksköterskor

1. Vad är din roll i användandet och upphandlingen av enteral nutrition på

landstinget?

2. Vilken är målgruppen för produkter inom enteral nutrition?

Upphandling

3. Vet du vilka som ingår i expertgruppen som ansvarar för

upphandlingen?

4. Känner du att du har möjlighet att påverka besluten vid upphandlingen?

Användande

5. Om det tecknas fler avtal, vad påverkar då det faktiska användandet på

avdelningarna?

6. Vad är kökets roll i ditt användande av enteral nutrition?

7. Kan du påverka vilka produkter av enteral nutrition köket har i lager?

Tillverkare

8. Vad ser du som en fördel hos en tillverkare?

9. Hur ser din kontakt med tillverkarens representanter ut?

10. Har priset på produkten inverkan på ditt val av tillverkare?

Kunskap

11. Hur ser kunskapen ut för dig och dina kollegor gällande enteral

nutrition?

12. Hur sker utbildning inom området för enteral nutrition i ditt landsting?

Framtiden

13. Vad ser du för utveckling gällande enteral nutrition?

Landstingets kök

1. Vad är kökets roll i användandet och upphandlingen av enteral nutrition

på landstinget?

Upphandling
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2. Vet du vilka som ingår i expertgruppen och som ansvarar för

upphandlingen?

3. Vilken möjlighet anser du att köket har att påverka upphandlingen?

Användande

4. Kan du ge en övergripande bild av hur det går till i ert hanterande av

enteral nutrition?

5. Vem är det då som styr vilka produkter som skall finnas i lager i köket?

6. Givet att avtal finns, kan du då beställa hem produkter utöver de

upphandlade?

7. Har köket möjlighet att påverka vilka produkter avdelningarna

använder?

Tillverkare

8. Vad premierar du hos de olika tillverkarna?

9. Hur ser kökets kontakt med tillverkarens representanter ut?

10. Påverkar priset på produkterna valet av tillverkare?

Kunskap

11. Hur ser kunskapen ut för dig och dina kollegor gällande enteral

nutrition?

12. Hur sker utbildningen inom området för enteral nutrition i köket?

Framtiden

13. Vad ser du för utveckling gällande enteral nutrition?

Kompletterande frågor till expertgruppsmedlemmar

1. Vad är din roll som medlem av expertgruppen?

2. Hur ser personalomsättningen ut i expertgruppen?

Upphandling

3. Hur ser beslutsprocessen ut vid upphandling av enteral nutrition?
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4. Pågår det ett förarbete till besluten kontinuerligt eller endast i samband

med upphandling?

5. Vilket inflytande har övriga anställda på upphandlingen?

6. Hur ser möjligheterna ut för att byta avtalspartner?

LOU

7. Vilken syn har du på lagen om offentlig upphandling?

8. Vad lägger du i innebörden ”det totalekonomiskt mest fördelaktiga”?

9. Hur ser prismedvetenheten i expertgruppen ut?

Tillverkare

10. Vad är tillverkarens roll i beslutsprocessen vid en upphandling?

11. Vad ser du som en fördel hos en tillverkare vid en upphandling?

12. Hur ser referensgruppens kontakt med tillverkarens representanter ut?

Frågeunderlag kommuner

1. Hur fungerar inköp och upphandling av enteral nutrition i er kommun?

Upphandling

2. Vilken upphandlingsform använder kommunen sig av?

3. Vilka aktörer i kommunen deltar i en eventuell upphandling?

4. Vilka faktorer avgör besluten vid en upphandling?

5. Sker det samarbeten med landstinget eller andra kommuner rörande

upphandling av enteral nutrition?

LOU

6. Vilken syn har du på lagen om offentlig upphandling?

7. Vad är din tolkning ”det totalekonomiskt mest fördelaktiga”?

Användande

8. Hur ser det praktiska inköpen ut av enteral nutrition?

9. Vilka faktorer påverkar vad som används på kommunens vårdenheter?
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10. Hur ser prismedvetenheten ut vid avtalsslutande och användande?

Tillverkare

11. Vad är det som gör att ni väljer en viss tillverkare vid en upphandling

och vid användandet?

12. Hur ser kommunens kontakt med tillverkarna ut?

Kunskap

13. Hur ser kunskapen ut gällande enteral nutrition i kommunen?

14. Sker det någon utbildning inom kommunen idag?

15. Hur ser kommunen på vem som skall ombesörja utbildning av

personalen?

Framtida utveckling

16. Vad ser ni för utveckling inom er kommun gällande enteral nutrition?
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Bilaga 2 Frågeunderlag distributör

Frågeunderlag distributörer

1. Vilken typ av distribution bedriver ni?

2. Hur ser ni på distributörens roll i kedjan mellan företag och slutkund för

enteral nutrition?

Kund

3. Hur sker distributionen av era produkter till kommun och landsting?

4. Hur fungerar det praktiska beställningsarbetet för kunden?

5. Krävs olika typer av erbjudanden av distribution till olika kunder?

6. Vilka attribut upplever ni att kunden ser som viktigast hos en

distributör?

7. Vilken form av service erbjuder ni kunden och sker denna i samarbete

med tillverkarna?

8. Arbetar distributören aktivt mot kunden för att öka användandet av

distribuerade produkter?

9. Deltar ni som distributör i anbudsförfarandet vid kundernas

upphandling?

Tillverkare

10. Vad ser ni som viktiga parametrar i val av produkt att distribuera?

11. Sker någon form av bearbetning från företagens sida för att öka

möjligheten att få bli avtalspartner med er som distributör.

LOU

12. Hur ser ni på lagen om offentlig upphandling, är det en lag som

påverkar er?

Framtidens distribution



Konkurrensfördelar på en marknad som karaktäriseras av offentlig upphandling

212

13. Ser ni nya områden beträffande enteral nutrition där distributören kan

komma att spela en större roll framöver?
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Bilaga 3 Frågeunderlag tillverkare

Frågeunderlag tillverkare

Marknaden

1. Hur mycket uppskattar ni marknaden för enteral nutrition vara värd i

Sverige?

2. Hur ser fördelningen av marknadsandelarna ut för tillverkarna på

marknaden?

3. Hur ser kostnadsstrukturen ut som är förknippade med att vara verksam

på marknaden för enteral nutrition?

4. Hur se möjligheten ut för nya företag att etablera sig på marknaden?

Kund

5. Vad anser ni att kunden prioriterar vid upphandling och användande?

6. Skiljer sig kommun och landsting åt som kunder?

7. Hur ser den generella kunskapen ut om enteral nutrition hos kunderna?

8. Påverkar kunskapen/okunskap kundernas användande?

9. Har tillverkaren möjligheter att påverka kunskapen hos kunderna?

Upphandling

10. Hur ser ni som tillverkare på att det oftast finns fler avtal tecknade hos

kunderna?

11. Är kunderna på denna marknad trogna de avtal som sluts?

LOU

12. Hur påverkas ni av lagen om offentlig upphandling?

Distributör

13. Vad är avgörande i val av distributör till kunden?

14. Är möjligheten att välja bland de olika distributörerna obegränsad?
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Framtida utveckling

15. Vad ser ni för framtida trender på marknaden för enteral nutrition?

16. Vad tror ni kommer att vara en konkurrensfördel på marknaden för

enteral nutrition i framtiden?


