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1 Synergier – en inledning

Vi tog bilen till affären, kryssade fram i den stora byggnaden för att till slut finna

rätt hylla. Under lång tid studerade vi de olika kartongerna, det fanns en mängd oli-

ka sorter och svårighetsgrader att välja mellan. Slutligen lyckades vi i alla fall enas

om vilken kategori vi var intresserade av, det fick bli en av de större utlandsproduce-

rade varianterna i affärens digra utbud. Vi hade dock ännu inte lyckats enas och be-

stämma oss för vilken kartong som skulle följa med hem, men efter att systematiskt

ha resonerat oss fram till ett beslut bestämde vi oss för att försöka lägga det där syner-

gipusslet på översta hyllan.

1.1 Bakgrund

Under de senaste decennierna har världens ekonomiska utveckling präglats av

en ständigt ökande världshandel och framväxandet av en global marknad; det

talas i termer av internationalisering och globalisering. Såväl den totala globala

produktionen som den internationella handeln ökade under år 2000 mer än

den gjort på över ett decennium, och även om första halvåret 2001 visade på

en något lägre accelerationstakt är trenderna mot en alltmer integrerad världs-

ekonomi tydliga. (WTO: International trade statistics, 2001:1) Det är just den-

na ökade integrering tillsammans med de nationella ekonomiernas ömsesidiga

beroende som Hill (1999:5) betonar vid sin definition av globalisering.
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Internationaliseringens genomslag har också tagit sig uttryck i en ökad med-

vetenhet och förbättrade kunskaper om omvärlden, allt starkare band mellan

olika delar av världen samt en homogenisering av konsumenternas efterfrå-

gemönster. (de Wit & Meyer, 1998:722) Denna utveckling blir, i takt med tek-

nikernas och kommunikationsmöjligheternas utveckling, än mer påtaglig idag,

även om Levitt (1983:734) provokativt beskrev en tydlig homogenisering re-

dan i början av 1980-talet. De Wit och Meyer (1998:720f) benämner detta

scenario marknadernas globalisering; den ena av två betydelsefulla kompo-

nenter som omfattas av globaliseringsbegreppet. Den andra behandlar vilken

påverkan internationaliseringen har för konkurrensen inom olika branscher,

det vill säga i vilken utsträckning stora globala företag kan anses konkurrera

med varandra på en global marknad. Denna utveckling har följaktligen stor

betydelse för hur företag verksamma på en internationell marknad kan utnyttja

möjligheterna förknippade med dessa förändrade förutsättningar.

Mot bakgrund av ovanstående globaliserade marknader talas det i dagens

näringsliv alltmer om vikten för företag att bli internationella, att bredda sin

verksamhet utanför det egna landets gränser och därmed kunna åtnjuta bety-

dande konkurrensfördelar. (Svenskt Näringsliv: Det nya näringslivet, 2001:35)

Företagen överträffar i det närmaste varandra i form av tjusiga formuleringar

om deras internationella verksamhet och globala närvaro. Deras geografiska

vidsträckthet och internationella närvaro framställs som betydelsefulla styrkor

då konkurrensen i framtiden inte längre begränsar sig till nationella förhållan-

den. Den beskrivna globaliserings- och internationaliseringsaspekten ställer

följaktligen stora krav på företagen, men öppnar samtidigt möjligheter för

dem som lyckas dra nytta av sin internationella närvaro.
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1.1.1 Internationella fördelar
Inom strategilitteraturen resoneras och diskuteras det om olika fördelar asso-

cierade med att vara internationellt verksam. Exempelvis skiljer Deresky

(2000:221f) på reaktiva och proaktiva sätt för företag att förstärka sin konkur-

renskraft genom en internationell närvaro, för att på så sätt dra nytta av dessa

fördelar. Exempelvis handlar de defensiva, eller reaktiva, fördelarna om att

genom en förbättrad internationell närvaro förstärka sin konkurrenskraft i

förhållande till den ökande internationella konkurrensen, eller för att på bästa

sätt kunna svara mot kundernas krav på närhet och internationell tillgänglig-

het. Andra sätt att dra nytta av fördelarna kan vara att undvika olika handels-

hinder, regler och restriktioner genom att etablera sig som en insider på den

aktuella marknaden. De till karaktären mer offensiva, eller proaktiva, fördelar-

na handlar om att kunna dra nytta av större internationella marknader, att via

en större produktion och försäljning åstadkomma skalekonomiska fördelar,

eller att genom en bättre koordinering av verksamheterna kunna spara på re-

surserna såväl som sänka kostnaderna. Dessutom kan en internationell närva-

ro öppna möjligheter för företag att utnyttja olika länders kostnads- och skat-

temässiga fördelar. Även Hill (1999:381ff) resonerar kring dessa allokerings-

och lokaliseringsfördelar med att vara internationellt verksam. Vidare fokuse-

rar han tydligare på de internationella marknadernas storlek och beskriver fö-

retagens möjligheter att på en större marknad bättre kunna kapitalisera på sina

unika kärnkompetenser, samt att genom en större produktion snabbare kunna

förflytta sig längs erfarenhetskurvan, för att på det viset nå skalekonomiska

fördelar.

1.2 Problemdiskussion

Med utgångspunkt i ovanstående diskussion är det oss tydligt att det finns en

mängd fördelar associerade med att vara internationellt etablerad. Ett flertal av
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de ovan beskrivna fördelarna återfinns även i resonemangen kring hur företag

i en tillväxtfas försöker skapa och utnyttja synergier genom en diversifierad

verksamhet. (Ansoff, 1971:62f) Då företag med en internationell verksamhet

ofta är förknippade med en nyligen avklarad, eller nära förestående, expansion

finner vi såväl tillväxtaspekten som resonemanget kring synergieffekter både

intressant och relevant. Vi har därför för avsikt att initialt studera vilket teore-

tiskt stöd det finns för förekomsten av synergier som kan associeras till före-

tagens internationella närvaro. Utifrån detta resonemang ämnar vi vidare ska-

pa oss en motsvarande bild av hur företagen, på en strategisk nivå, hanterar

och utnyttjar dessa synergimöjligheter i syfte att stärka sin framtida konkur-

renskraft. Vi vill på detta sätt, ur ett företagsstrategiskt perspektiv, skapa en

förståelse för betydelsen av att identifiera och utnyttja de synergirelaterade

fördelar som internationellt etablerade företag kan tänkas besitta.

I enlighet med ovanstående beskrivning fokuseras det ofta kring företagens

diversifierade verksamhetsområden vid resonemangen kring förekomsten och

utnyttjandet av synergier. Detta är betydelsefullt då synergieffekterna ofta kan

vara en av orsakerna till företagens verksamhetssammansättning, eller ett bak-

omliggande skäl till ett företagsförvärv. (Ansoff 1965:23f) Vi har valt att likt

Dess et al (1995:359) låta företagens internationella närvaro återspegla diversi-

fieringsaspekten istället för de rent praktiska skillnaderna verksamhetsområ-

dena emellan. Det är ur detta internationella perspektiv som vi har för avsikt

att studera förekomsten och utnyttjandet av synergier associerade med företa-

gens internationella närvaro.

Synergier beskrivs vanligen som förmågan att skapa en helhet som är större än

summan av de enskilda delarna, vilket matematiskt kan uttryckas som

2 + 2 = 5. (Ansoff, 1971:62) Vidare är synergier ett mycket brett område, de

kan exempelvis erhållas genom vertikal integration och ökad kontroll över
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leverantörer eller genom att utnyttja olika skalekonomiska fördelar. Synergier

kan också uppnås genom ett gemensamt utnyttjande av ett varumärke eller

överföring av kunskap inom olika områden, exempelvis produktionsprocesser,

marknadskunskap och ledarskap. För att uppnå synergier krävs det att olika

delar av organisationen samarbetar och lär av varandra. (Campbell & Som-

mers Luchs, 1992:2) Vi finner de grundläggande aspekterna inom synergibe-

greppet intressanta, och tar utgångspunkt i dessa för att vidare rikta in oss på

synergier som kan relateras till företagens internationella verksamhet.

Vid identifieringen av huruvida varierande synergirelaterade effekter kan här-

röras till företagens internationella verksamhet förestår det sannolikt en rad

intressanta distinktioner. Det handlar i många fall om att applicera olika, i

många avseenden generellt hållna, synergiresonemang till en mer praktisk

verklighet där företagen inte längre verkar och agerar inom nationellt avgrän-

sande förutsättningar. Det handlar exempelvis om att försöka skilja på syner-

girelaterade fördelar som kommer av företagens storlek och omfattning, deras

tillväxtstrategier eller företagens verksamhetssammansättning snarare än deras

internationella verksamhet. Dessa bakomliggande resonemang kräver med

stor sannolikhet en empiriskt förankrad teoretiskt diskussion likväl som en

teoretisering av företagens praktiska genomförande. Följaktligen har vi för

avsikt att skapa en övergripande förståelse för denna problematik genom en

studie med bidrag från teoretiska resonemang, empiriska fakta och analytiska

diskussioner.

1.2.1 Problemformulering
I enlighet med ovanstående beskrivningar av dagens ekonomiska situationer är

de internationella aspekterna av avgörande betydelse för hur företagen kan

stärka sin framtida konkurrenskraft. Det finns, som beskrivits ovan, en mängd

fördelar som kan förknippas med företagens internationella närvaro. Den
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bakomliggande argumentationen kring ett flertal av dessa fördelar går även

igen inom resonemangen kring hanterandet och utnyttjandet av synergimöj-

ligheter. Vi ser appliceringen av dessa mer generella resonemang i det interna-

tionella sammanhanget som en av de största, och mest betydelsefulla utma-

ningarna och bidragen med uppsatsen. Inledningsvis har vi därför för avsikt

att studera den teoretiska bakgrunden inom ämnet.

� Vilket teoretiskt stöd finns det för förekomsten av synergier som kan associeras med

företagens internationella närvaro?

Vi har här för avsikt att föra en konstruktiv diskussion och analys med

utgångspunkt från den forskning som hittills genomförts inom de be-

rörda områdena i angränsning till synergieffekter och internationella

strategier.

I syfte att ytterligare förankra denna teoretiska utgångspunkt i näringslivets

mindre tillrättalagda verklighet är vi intresserade av att studera hur företagen

resonerar i liknande frågor.

� Vad anser företagen, med utgångspunkt i deras uppfattning och föreställning om sy-

nergieffekter i allmänhet, om förekomsten av synergier associerade med deras inter-

nationella närvaro?

Vi vill här skapa oss en förståelse för kopplingen mellan det teoretiska

resonemanget kring internationellt associerade synergier och hur före-

tag med en högre grad av praktisk erfarenhet själva väljer att resonera

kring fenomenet.
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Från att ha skapat oss en tydligare bild av företagens strategiska uppfattningar

och föreställningar kring dessa synergier väljer vi att tydligare beskriva det

praktiska hanterandet av frågorna.

� Hur söker företagen, ur ett företagsstrategiskt perspektiv, utnyttja dessa synergier?

Dessa frågor är tydligare associerade med företagens strategiska sätt att

samordna, organisera och strukturera de olika internationella verksam-

heterna i syfte att hantera och utnyttja synergieffekterna.

Sammanfattningsvis vill vi skapa en teoretiskt såväl som empiriskt förankrad

förståelse för hur ett effektivt utnyttjande av dessa effekter kan bidra till en

förbättrad konkurrenskraft.

� Vilken betydelse kan hanterandet och utnyttjandet av dessa synergieffekter ha för

utvecklingen av företagens konkurrenskraft?

Med stöd av tidigare teoretiska och empiriska förankring har vi avslut-

ningsvis för avsikt att föra ett analyserande resonemang kring betydel-

sen av hanterandet och utnyttjandet av synergieffekterna i syfte att stär-

ka företagens framtida konkurrenskraft.

På detta sätt är vi intresserade av att, ur ett företagsstrategiskt och konkur-

renskraftsstärkande perspektiv, skapa en förståelse för betydelsen av att identi-

fiera och utnyttja de synergirelaterade fördelar som internationellt etablerade

företag kan tänkas besitta.
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1.3 Syfte

Vi har för avsikt att utreda vilket teoretiskt stöd som finns för förekomsten av

synergier associerade med företagens internationella närvaro, för att med den-

na utgångspunkt skapa en förståelse för hur internationellt etablerade företag,

ur ett konkurrenskraftsstärkande perspektiv, resonerar kring förekomsten och

utnyttjandet av dessa synergieffekter.

1.3.1 Avgränsningar
Med utgångspunkt i ovanstående syftesformulering vill vi tydliggöra att vi en-

dast har för avsikt att uttala oss om de teoretiska studier vi funnit relevanta för

uppsatsen samt om de fallstudieföretag som omfattas av vår undersökning. Vi

har följaktligen inte för avsikt att åstadkomma några andra generellt giltiga el-

ler allmänt hållbara samband mellan våra teoretiska och empiriska studier.

Vid diskussioner av internationellt associerade synergiers påverkan på våra

fallstudieföretags konkurrenskraft utgår vi endast från dessa företags uppfatt-

ning i frågan. Vi har således valt att inte intervjua kunder till fallstudieföreta-

gen för att genom ett kundperspektiv undersöka företagens konkurrenskraft.

Begreppsförtydligande
Genomgående i uppsatsen använder vi oss av ordet företag och vill uppmärk-

samma läsaren på att ordets betydelse skiljer sig något åt beroende på det

sammanhang i vilket ordet figurerar. Vid diskussioner som förs i ett teoretiskt

sammanhang innehar ordet företag en allmän betydelse och är inte specifikt

kopplat till våra fallstudieföretag. Naturligt på detta följer att ordet företag i de

mer empiriska sammanhangen är att associera som synonymt med ett eller

flera av våra fallstudieföretag.
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På ett liknande sätt använder vi oss av internationell närvaro och internationellt eta-

blerad såsom synonyma begrepp. Vi avser med dessa begrepp beskriva företa-

gens samlade verksamheter i de olika länder i vilka företaget finns represente-

rat.

1.4 Uppsatsens disposition

I syfte att underlätta för läsaren presenteras nedan en disposition över uppsat-

sens struktur. Med hjälp av denna disposition vill vi visa för läsaren hur de

olika delarna i uppsatsen hänger ihop och att de tillsammans skapar en helhet.

Figur 1.1 Dispositionsmodell. En beskrivning av uppsatsens strukturella uppbyggnad.

Kapitel 1 – Synergier – en inledning
Uppsatsens inledande kapitel innehåller

en introducerande bakgrundsdiskussion

till ämnet, varefter vårt problemområde

och de fyra problemfrågor som till-

sammans med vårt syfte ligger till grund för resterande delar av uppsatsen pre-

senteras. De introducerade problemfrågorna återkommer sedan genomgående

i uppsatsen, vilket illustreras av figurens streckade linjer. Med hjälp av dessa

inledande beskrivningar vill vi ge läsaren en bakgrundsförståelse för vårt äm-

nesval samt även visa på uppsatsens teoretiska såväl som empiriska relevans.
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Kapitel 2 – Vetenskapligt förhållningssätt
Vårt vetenskapliga förhållningssätt be-

skriver vår syn på verkligheten och

människan samt den påverkan detta har

på vårt forskningssynsätt. Vidare be-

skrivs hur vi ser på kunskap och vetenskap samt även en utveckling av vårt

vetenskapliga perspektiv. Vi anser att dessa aspekter påverkar vårt teoretiska

och praktiska tillvägagångssätt samt övriga delar i uppsatsen, vilket illustreras i

modellen genom att pilen som representerar vetenskapligt förhållningssätt

löper längs med övriga delar av uppsatsen.

Kapitel 3 – Teoretiskt och praktiskt tillvägagångssätt
Detta kapitel ger en beskrivning av vårt

metodologiska tillvägagångssätt, det

teoretiska såväl som det praktiska. I

likhet med det vetenskapliga förhåll-

ningssättet har även dessa aspekter stor betydelse för övriga delar i rapporten,

vilket illustreras med att pilen som representerar det teoretiska och praktiska

tillvägagångssättet löper längs med övriga delar av uppsatsen.

Kapitel 4 – Synergier – en teoretisk förankring
De utgångspunkter som vi redogjort

för i inledningskapitlets syfte och fråge-

ställningar ligger även till grund för

detta teoretiskt orienterade kapitel och

har på det viset även styrt våra grundläggande val av teorier. Kapitlet syftar till

att beskriva och skapa en förståelse för problemområdets teoretiska förank-

ring. Rustade med en utvecklad kunskapsgrund avser vi sedan utveckla och

applicera dessa teoretiska resonemang i uppsatsens mer analytiska delar.
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Kapitel 5 – Synergier – en empirisk förankring
Vi redovisar i detta kapitel resultatet av

de empiriska studier vi bedrivit med

hjälp av våra fyra fallstudieföretag.

Detta empiriska material grundar sig i

de intervjuer vi genomfört vid Flextronics International, Öhrlings Pricewater-

houseCoopers, Gunnebo Lifting och Attendo Senior Care. För att förbättra

förståelsen för denna information är den strukturerad i enlighet med våra em-

piriska problemfrågor.

Kapitel 6 – Synergier – en analytisk sammanställning
I detta kapitel analyseras i tur och ord-

ning de fyra problemfrågor som ligger

till grund för uppsatsen. Inledningsvis

redogörs för det teoretiska stöd vi fun-

nit för de internationellt associerade synergierna. Därefter följer omfattande

analytiska resonemang kring de efterföljande empiriskt förankrade frågeställ-

ningarna. Dessa analytiska diskussioner förs med utgångspunkt i den teoretis-

ka ram som vi utvecklat i kapitlet Synergier – en teoretisk förankring och i kombi-

nation med de empiriska resultat vi presenterat i föregående kapitel.

Kapitel 7 – Synergier – våra slutsatser
I uppsatsens avslutande kapitel pre-

senterar vi de slutsatser våra studier

givit upphov till. På ett kortfattat sätt

besvarar vi här uppsatsens fyra pro-

blemfrågor med hjälp av sammanfattande diskussioner kring de resonemang

som vi fört i föregående kapitel. Det är följaktligen med hjälp av uppsatsens

samtliga delar som vi förmår besvara de frågeställningar som vi redogjorde för

redan inledningsvis.
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Kapitel 8 – Synergier – våra reflektioner
Vid sidan av uppsatsens ovan beskrivna kapitel bifogar vi även ett sista kapitel

utanför uppsatsen egentliga innehåll och syfte. Vi vill redan här accentuera att

detta kapitel är ett uttryck för spekulativa tankar och idéer från oss författare.

Detta kapitel är följaktligen till stor del en produkt av våra värderingar och

uppfattningar varför vi inte heller gör anspråk på att till fullo stödja dessa re-

sonemang på våra genomförda studier. På detta sätt vill vi följaktligen ta chan-

sen att fritt reflektera kring det ämne vilket vi koncentrerat större delar av vår

vakna tid de senaste fem månaderna. Vi anser att den kunskap och förståelse

som vi utvecklat under denna tid kan vara värdefull även utanför uppsatsens

formella ramar och anser oss därför ha befogenhet att kunna bidra med in-

tressanta reflektioner i ämnet.
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2 Vetenskapligt förhållningssätt

Redan på vägen hem började vi diskutera hur vi

gemensamt skulle lösa den utmaning som nu vila-

de i baksätets blåa klädsel. Vi mindes affärsex-

peditens förvirrade inställning till vår entusiasm kring möjligheten att återigen få lösa

ett pussel och insåg att vi med stor sannolikhet skulle tvingas försvara vårt inköp för

vännerna hemma i lägenheten. Vi kom fram till att vi måste försöka förmedla vår

entusiasm inför ett av barndomens stora mysterier. De kan få tycka som de vill, men

vi ska i alla fall förklara varför och hur vi anser att ett pussel är en intellektuell ut-

maning så god som någon annan.

2.1 Disposition

Detta kapitel syftar till att åskådliggöra de vetenskapsteoretiska förutsättningar

som är en del av denna uppsats. Avsikten är att läsaren skall ges en möjlighet

att reflektera över våra vetenskapliga utgångspunkter och samtidigt erhålla en

ökad förståelse för vårt vetenskapliga förhållningssätt. Vi anser att det är vik-

tigt att visa på vår vetenskapssyn eftersom den ligger till grund för vårt tanke-

sätt och därmed också hur uppsatsen är skriven. Kapitlet innefattar vårt för-

hållande till verkligheten och människan. Vidare beskriver vi även vår syn på

kunskap respektive vetenskap och låter slutligen ovanstående leda fram till en

sammanfattning av vår vetenskapssyn och vårt vetenskapliga förhållningssätt.
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Detta vetenskapliga förhållningssätt ligger i sin tur till grund för vårt teoretiska

och praktiska tillvägagångssätt som redovisas i nästa kapitel.

2.2 Verkligheten och människan

Forskning på universitetsnivå förutsätter med nödvändighet kunskap om un-

dersökningsmetoder och vetenskapsteoretiska förutsättningar. Det är viktigt

för oss som forskare att vi besitter förståelsen och förmågan att hålla oss kri-

tiska till både våra egna undersökningsresultat samt även till andras resultat.

(Andersen, 1994:31) Detta i enlighet med vår strävan att producera ett veten-

skapligt arbete, vilket enligt Ejvegård (1993:15) karaktäriseras av saklighet och

balans. Lundahl och Skärvad (1992:57ff) beskriver att alla människor har en

överordnad föreställningsram som innehåller ett antal, medvetna eller omed-

vetna, antaganden om hur verkligheten är sammansatt. Detta har även konse-

kvenser för vår forskningsroll genom att vi där påverkas av vissa grundläggan-

de utgångspunkter i undersökningen. Exempelvis kan dessa utgångspunkter

utgöras av antaganden om människans natur och det perspektiv med vilket

forskaren betraktar sitt problem. Detta för vidare med sig en påverkan på

problemval, tolkningar, arbetsmetoder och även resultat. Detta kapitel är såle-

des ett sätt att belysa dessa viktiga aspekter både för er som läsare och oss

som författare.

2.2.1 Vår syn på verkligheten
En viktig beståndsdel i en forskares vetenskapliga förhållningssätt är hur den-

ne ser på verkligheten. Varje människa bär med sig vissa grundläggande före-

ställningar och för att möjliggöra en kunskapsutveckling är det viktigt att vara

medveten om dessa antaganden. (Arbnor & Bjerke, 1994:21) Detta är någon-

ting som även Lundahl och Skärvad (1992:58f) belyser, dock betonar dessa

författare att det i realiteten är svårt att välja föreställningsram och medveten-

het, detta är istället någonting som utvecklas i och med erfarenheter och ökad
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kunskap. Trots svårigheterna avser vi här att försöka tydliggöra vår föreställ-

ningsram och samtidigt i och med detta också öka vår kunskap och erfaren-

het. Denna process kommer nedan att inledas med en beskrivning av vår syn

på verkligheten och människans roll i denna.

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997:55) kan förhållandet till verklig-

heten delas upp i två grundläggande perspektiv. Verkligheten kan antingen

anses vara objektiv och därmed oberoende av mänskliga föreställningar, eller

subjektiv och därmed en social konstruktion som skapats och skapas av män-

niskor. En konsekvens av det senare förhållningssättet innebär att definitionen

av verkligheten är beroende och påverkas av den som fastställer definitionen.

Vi är av den uppfattningen att verkligheten till stor del måste beskrivas i ter-

mer av en social konstruktion som skapats och skapas av människor. Med

detta menar vi att verkligheten baseras på våra kognitiva kartor och hur vi

uppfattar och tolkar olika intryck, dessa utgör således grunden för vår förståel-

se av verkligheten. Dock vill vi påpeka att vi anser att även den socialt kon-

struerade verkligheten innefattar delar där det råder en mycket stark gemen-

sam uppfattning av verkligheten individer emellan.

2.2.2 Vår syn på människan
I enlighet med ovan beskrivna syn på verkligheten anser vi att människan på-

verkas i sitt handlande dels genom interaktion med en subjektiv och socialt

konstruerad verklighet, samt dels också av objektiva överordnade strukturer.

Som en konsekvens av detta anser vi oss i förhållande till ett aktör-, analytiskt-

eller systemsynsätt stå närmast aktörsynsättet.

Avgörande för aktörsynsättet är antagandet om en socialt konstruerad verklig-

het, samhället är således en mänsklig produkt (Arbnor & Bjerke, 1994:74).

Den betydelse och tolkning vi hänför till aktörsynsättet är i enlighet med Al-
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vesson och Sköldbergs (1994:103) resonemang att aktörerna fortlöpande kon-

struerar sin sociala verklighet, dock inom ramar och premisser som det sociala

sammanhanget formulerar. I likhet med aktörsynsättet är vi också av uppfatt-

ningen att det krävs en förståelse av de verklighetsbilder med hjälp av vilka

olika aktörer orienterar sig, för att förstå aktörernas handlingar i den socialt

konstruerade verkligheten. Vidare beskriver Arbnor & Bjerke (1994:75) att

aktörsynsättet syftar till att få aktörerna att insiktsfullt förstå sin egen situation

bättre. Parallellt med den insiktsfulla förståelsen finns också en nyskapande

förståelse. Att skapa, överskrida och förändra har en särställning, som något

eftersträvansvärt, inom aktörsynsättet. Detta är konsekvent med vår syn på

forskning, samt förhoppning med denna uppsats, och är ytterligare ett motiv

till att vi identifierar oss med aktörsynsättet.

2.3 Kunskap och vetenskap

Hur vi som forskare ser på kunskap och vetenskap är viktigt då valet av

grundläggande angreppssätt; kvantitativt, kvalitativt eller både och, är beroen-

de av vår syn på kunskap och vetenskap. I likhet med Eriksson och Wieder-

sheim-Paul (1997:33) anser vi att forskning och utredningar skall syfta till att

åstadkomma ny eller förstärkt kunskap. En viktig fråga att ta ställning till vid

kunskapsutveckling är om kunskapen om det studerade objektet, existerar fritt

från, eller beroende av den som studerar.

2.3.1 Vår syn på kunskap
I enlighet med det ovan antagna aktörsynsättet är vi av uppfattningen att kun-

skapen är beroende av den som studerar. Vår undersökning bedrivs under

förutsättningen att vi som forskare påverkar och förändrar aktörerna samtidigt

som de förändrar oss. Med hjälp av en teoretisk grund och empiriska studier i

form av intervjuer, avser vi utveckla insikter angående internationellt associe-

rade synergier som möjliggör för oss att se situationen ur nya perspektiv.
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(Arbnor & Bjerke, 1994:326f) Vår förförståelse har även en påverkan på stu-

dien i och med att vi och kunskapen är en del av det studerade objektet, likväl

som att vi i enlighet med ovanstående ser verkligheten och människan som

subjektiva ting.

En naturlig utveckling av ovanstående resonemang är att kunskapen skall

präglas av vetenskaplighet. Detta uttrycks också av Ejvegård (1996:15) som

beskriver att vetenskaplighet skall vara ett universitets främsta kännetecken.

Avsikten är därför att nedan diskutera begreppet vetenskaplighet samt de

praktiska konsekvenser begreppet har för oss och vår uppsats.

2.3.2 Vår syn på vetenskap
Vetenskaplighet kan generellt sägas inbegripa ett förhållningssätt med ständigt

kritiskt tänkande och omprövande av nuvarande sanningar, uppfattningar och

metoder (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997:172). Detta beskrivs närmast

trivialt i vissa sammanhang som inte någonting annat än konsekvent och sys-

tematiskt använt sunt förnuft. Det som är sunt förnuft behöver dock inte vara

baserat på information som är presenterat på ett sådant sätt att det är möjligt

att pröva och ifrågasätta. Detta skiljer sunt förnuft från vetenskap, då veten-

skaplighet kräver att det finns möjlighet till kritisk granskning. (Molander,

1988:25ff) Ett resultat av ovanstående resonemang är således att vetenskaplig-

het dels handlar om forskarens kritiska förhållningssätt till tidigare vetenskap

och dels om metoden för hur forskningen bedrivs och presenteras.

Enligt vår uppfattning är vetenskap starkt kopplat till legitimitet och trovär-

dighet. Epitetet vetenskaplighet kan användas för att ge legitimitet åt något, till

exempel en undersökning. Med detta epitet följer då också att undersökningen

kommer att åläggas en viss trovärdighet med anledning av att den är veten-

skaplig. För att insamlad kunskap skall kunna benämnas som vetenskaplig
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kunskap krävs det att kunskapen är insamlad med vetenskapliga metoder. I

praktiken yttrar sig således vetenskap i att det finns regler och metoder för hur

vetenskaplig forskning skall bedrivas inom olika discipliner. Det är dock vik-

tigt att påpeka att vetenskap som begrepp inte är något fast och beständigt

utan snarare något som befinner sig i utveckling, exempelvis är det numera

vetenskaplig kunskap att jorden kretsar kring solen och inte tvärtom.

Att jorden kretsar kring solen är något som kan undersökas med naturveten-

skaplig forskning och fenomenet som sådant är relativt konkret och handfast.

Att däremot undersöka förekomsten av internationellt associerade synergier

och företagens uppfattning om nämnda fråga är till stor del abstrakt och krä-

ver en samhällsvetenskaplig forskningsansats. Vår undersökning består dels av

ett teoretiskt ramverk och dels av empiriska data och erfarenheter från våra

fallstudieföretag. Övergripande finns hela tiden de tolkningar vi gör av materi-

alet, både av det teoretiska ramverket och den empiriska informationen. Dessa

tolkningar besitter således en nyckelroll i vår strävan att bidra med ökad kun-

skap inom vårt undersökningsområde. Det som ur fallstudieföretagens per-

spektiv kanske närmast betraktas som sunt förnuft, kan ur ett forskningsper-

spektiv också få en vetenskaplig betydelse under förutsättningen att observa-

tionerna är insamlade och tolkade i enlighet med vetenskapliga metoder.

2.4 Positivism och hermeneutik

Olika vetenskapliga perspektiv medför skilda antaganden om verkligheten och

det vi försöker förstå, vilket resulterar i att vi angriper det som studeras på

olika sätt. (Arbnor & Bjerke, 1994:21) Två dominerande vetenskapliga hu-

vudinriktningar som kan urskiljas inom vetenskapsteorin, och även kan ses

som varandras motpoler, är positivismen och hermeneutiken. (Eriksson &

Wiedersheim-Paul, 1997:201)



Vetenskapligt förhållningssätt

19

2.4.1 Vår syn på positivism
Positivismen har en tydlig koppling till naturvetenskaperna och utgår från ab-

solut kunskap som ideal. Kvantitativa studier och matematiska analyser an-

vänds för att erhålla kunskap i syfte att formulera generellt hållbara teorier.

(Molander, 1988:178f) Positivismen har som syfte att söka beskriva och för-

klara den verklighet som observeras. Denna verklighet anses vara objektiv,

utan subjektiva värderingar, känslor eller föreställningar. I enlighet med positi-

vismen är vetenskapens mål att nå fram till en absolut sann, säker, objektiv

och allmängiltig kunskap. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997:201ff) En

svaghet med detta förhållningssätt anser vi vara att det förutsätter att männi-

skan endast passivt registrerar sinnesintryck och inte på egen hand tolkar och

reflekterar över dessa.

2.4.2 Vår syn på hermeneutik
Till skillnad från positivismen, som beskriver och förklarar, är hermeneutiken

inriktad på att skapa insikt och helhetsförståelse. Hermeneutik kan närmast

översättas till tolkningslära och betonar det faktum att alla observationer

måste tolkas av någon. Observationer i sig ger ingen kunskap utan det är först

när de tolkas som de får en mening. (Arbnor & Bjerke, 1994:62f) I likhet med

vårt tidigare beskrivna aktörsynsätt besitter människan enligt ett hermeneu-

tiskt förhållningssätt en deltagande och subjektiv roll i förhållande till verklig-

heten. En forskare kan således inte förhålla sig objektiv till sina observationer

då dessa färgas av forskarens kognitiva kartor och verkligheten kan därmed få

olika innebörd beroende på vem som tolkar den (Patel & Davidson,

1994:26f).

I enlighet med vår ovan beskrivna syn på verkligheten och det aktörsynsätt vi

bekänner oss till, anser vi oss ha en hermeneutisk ansats. Det kunskapsbidrag

angående internationellt associerade synergier vi söker uppnå med denna upp-
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sats är inte i form av absoluta sanningar eller generella teorier utan snarare i

form av ökad insikt och förståelse. Vår strävan är att i detta sökande efter in-

sikt och förståelse ge en rättvis bild av verkligheten, men att åstadkomma en

fullständig objektivitet är enligt oss en utopi och därmed inte möjligt. I enlig-

het med vårt hermeneutiska angreppssätt ger vi stort utrymme för tolkning

som ett sätt att skapa förståelse. En tolkning som kontinuerligt sker både av

vår teoretiska ram och de empiriska observationerna i våra utvalda fallstudie-

företag. Ett motiv till att vi ger tolkning ett stort utrymme beror på de svårig-

heter som finns med att kvantifiera synergieffekter, varvid det är problema-

tiskt att anta ett positivistiskt synsätt som understryker vikten av att skilja

mellan fakta och värderingar.

2.5 Sammanfattning Vetenskapligt förhållningssätt

Sammanfattningsvis kan vår vetenskapssyn beskrivas som hermeneutisk med

ett aktörsynsätt. Vi ser verkligheten och samhället som sociala konstruktioner

som skapats och skapas av människor. Detta är ett fortlöpande händelseför-

lopp som dock är styrt av de överordnade ramar och premisser som samhället

formulerar. Vi vill också påpeka att vi anser att den socialt konstruerade verk-

ligheten innefattar delar där det råder mycket stark gemensam uppfattning av

verkligheten individer emellan. Vår undersökning bedrivs under förutsättning-

en att vi som forskare påverkar och förändrar aktörerna samtidigt som de för-

ändrar oss, men vår strävan är att ge en så rättvis och allmängiltig bild av

verkligheten som möjligt. Vårt kunskapsbidrag med denna uppsats är inte i

form av absoluta sanningar eller generella teorier utan snarare i form av ökad

insikt och förståelse. Detta tillsammans är således den vetenskapssyn som lig-

ger till grund för det teoretiska och praktiska tillvägagångssätt som redovisas i

nästa kapitel. För att tydliggöra vårt vetenskapliga förhållningssätt vill vi också

positionera denna med hjälp av nedanstående figur.
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Figur 2.1 Vetenskapligt synsätt. En illustration av vår vetenskapssyn. (Arbnor & Bjerke, 1994:61f)

Egen bearbetning.
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3 Teoretiskt och praktiskt tillvägagångssätt

Väl hemma i lägenhetens trygga vrår plockade vi

under tystnad fram den stora kartongen ur affä-

rens färgglada plastpåse. Efter ytterligare några

korta diskussioner kom vi överens om att det förmodligen skulle vara bäst att sätta

oss vid vardagsrumsbordet och i golvlampans starka sken. Innan vi öppnade kartong-

en och kunde sätta igång och lägga pusslet enades vi om hur vi praktiskt skulle lösa

uppgiften. Några korta regler om att båda skulle få vara med hela tiden, att vi till-

sammans skulle resonera oss fram till lösningen och vilka vi skulle visa det färdiglag-

da pusslet för klottrades ned. Vi var nu väl förberedda för att på allvar ta del av

kartongens alla tusentals små delar.

3.1 Disposition

Med hjälp av nedanstående beskrivningar vill vi redogöra för vårt teoretiska

och praktiska tillvägagångssätt för att på det sättet skapa en förbättrad med-

vetenhet hos läsaren kring våra metodologiska val och ställningstaganden. Vi

inleder denna beskrivning med att redogöra för vårt sätt att utveckla kunskap,

då vi anser att en medvetenhet kring dessa aspekter kan förbättra förståelsen

för våra argument. Vidare vill vi utveckla denna medvetenhet genom att även

redogöra för den undersökningsansats vi antagit. Vi redogör dessutom för

våra mer praktiska tillvägagångssätt genom att tydliggöra och motivera våra
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undersökningstekniska val och ställningstaganden. Avslutningsvis redogör vi

även för uppsatsens huvudsakliga målgrupp och för därefter en diskussion

kring trovärdigheten i vår uppsats.

3.2 Att utveckla kunskap

Vi har för avsikt att utifrån vår tidigare beskrivna verklighets- och kunskaps-

syn utveckla läsarens medvetenhet om det teoretiska såväl som praktiska till-

vägagångssätt vi använder oss av vid vår studie. Detta eftersom vi finner det

viktigt att klargöra våra bakomliggande metodologiska resonemang i syfte att

skapa en bättre förståelse för hur vi valt att genomföra vår undersökning av

internationellt associerade synergier. Hur vi valt att hantera den kunskap vi, i

egenskap av forskare, besitter inom de metodologiska sammanhangen anser

vi, i enlighet med Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997:12), vara ett betydelse-

fullt verktyg vid undersökningens fortlöpande. Det är följaktligen vår avsikt

att även göra läsaren införstådd i hur vi valt att praktiskt gå tillväga.

Vi vill dessutom introducera en trovärdighetsaspekt i ovanstående resone-

mang kring medvetenheten om våra val och ställningstaganden. Då vårt val av

metodansats sannolikt kommer att ha stor betydelse för resultatet och tolk-

ningsgrunden av våra studier (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997:37) är det

vår strävan att skapa en logisk och lättförståelig förklaring till dessa grund-

läggande resonemang. Då det är vi i egenskap av författare som, enligt Lun-

dahl och Skärvad (1992:10), avgör vilken kunskap vi anser vara relevant och

intressant för studien syftar denna beskrivning till att även göra läsaren med-

veten om vårt sätt att utveckla kunskap.

3.2.1 Vårt sätt att utveckla kunskap
Då en forskares sätt att utveckla kunskap skall beskrivas, resoneras det tradi-

tionellt kring huruvida han eller hon väljer att ta avstamp i den befintliga teo-



Teoretiskt och praktiskt tillvägagångssätt

25

rin eller den undersökta empirin. Utifrån denna bakomliggande distinktion har

de vanligaste metoderna och angreppssätten deduktion och induktion utveck-

lats. Den förstnämnda metoden beskriver hur forskaren ur allmänna principer

försöker dra slutsatser om enskilda företeelser. En forskare som istället väljer

att inta en induktiv ansats utgår från olika empiriska fall och försöker ur dessa

finna ett generellt giltigt samband. (Patel & Davidsson, 1994:20f) Då våra frå-

geställningar syftar till att skapa en förståelse för den teoretiska såväl som den

empiriska grunden för internationellt associerade synergier finner vi dock des-

sa utgångspunkter otillräckliga.

En deduktivt orienterad ansats tar utgångspunkt i generella och accepterade

regler för att låta dessa även förklara det enskilda forskningsobjektet. I dagens

naturvetenskapliga forskning är stora delar av den efterfrågade, heltäckande

och enhetliga metastrukturen till stora delar redan lagd och accepterad, varför

den deduktiva ansatsen ter sig naturlig för dylika studier. (Patel & Davidsson,

1994:21f) Då vi, i enlighet med vårt vetenskapliga förhållningssätt, anser att

det samhällsvetenskapliga fältet snarare karaktäriseras av socialt konstruerade

verkligheter strävar vi inte efter liknande fullständigt allmängiltiga teoretiska

system. I likhet med Alvesson och Sköldberg (1994:41f) ser vi därför den de-

duktiva ansatsens begränsning i avsaknaden av förklarande inslag, den tycks

oss endast fastslå redan vedertagna teorier. Allmängiltigheten i dessa resone-

mang kan dessutom kritiseras i linje med vår hermeneutiska utgångspunkt om

att verkligheten endast är giltig för oss som enskilda individer.

Då de nyss introducerade angreppssätten ofta betraktas som uteslutande al-

ternativ torde ovanstående resonemang rimligen leda oss närmare en induktiv

ansats. Trots detta anser vi oss inte agera i överensstämmelse med denna em-

piriskt grundade utgångspunkt. Den induktivt orienterade forskaren ämnar ur

en mängd empiriska observationer finna ett samband så starkt och generellt
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giltigt att det kan betraktas och formuleras likt en teoretisk regel. (Alvesson &

Sköldberg, 1994:41) Vi anser oss dock inte besitta en strävan att generalisera

de empiriska resultat som vår undersökning ger, utan ämnar istället skapa en

gemensam förståelse för det teoretiska stödet och den empiriska verklighet vi

valt att studera.

Vad vi avser göra är att utifrån det teoretiska stöd och de empiriskt grundade

åsikter som finns inom området skapa oss en helhetsförståelse för förekoms-

ten av synergier associerade med företagens internationella närvaro. Utifrån

denna kunskap ämnar vi vidare studera företagens åsikter kring utnyttjandet

av synergimöjligheterna tillsammans med aktuell och applicerbar teori. Detta

för att sammanfattningsvis analysera och resonera kring betydelsen av identifi-

erandet och utnyttjandet av dessa synergier i ett konkurrensstärkande syfte. På

detta sätt låter vi, i överensstämmelse med Alvesson och Sköldbergs

(1994:42f) resonemang, analysen av empirin föregripas av teoretiska studier

för att under studiens fortskridande låta teori och empiri successivt omtolkas i

skenet av varandra.

Figur 3.1 Abduktiv forskningsansats. En beskrivning av hur vi utvecklar kunskap, med inspiration från

Alvesson & Sköldberg (1994:45).

Vi ser att vårt val av denna abduktiva forskningsansats på ett mer realistiskt

och verklighetsnära sätt beskriver vårt teoretiska såväl som praktiska tillväga-
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gångssätt. Vi anser att detta även framgår vid ett närmare begrundande av vår

problematisering samt undersökningens bakomliggande syfte.

3.3 Undersökningsansats

I linje med ovanstående syfte att tydliggöra och klargöra vårt tanke- och tillvä-

gagångssätt för läsaren finner vi det även viktigt att reda ut på vilka undersök-

ningsansatser som studien vilar. I enlighet med vår tidigare beskrivna herme-

neutiska vetenskapssyn och som en naturlig följd av vårt aktörssynsätt är de

helheter och delar vi studerar flertydiga och utsatta för en successiv omtolk-

ning. (Arbnor & Bjerke, 1994:74ff) Detta resonemang är även väl förenligt

med våra avsikter att studera och utvärdera det teoretiska stödet för, och de

empiriskt grundade åsikterna kring, internationellt associerade synergier i ljuset

av varandra. Vi avser följaktligen skapa en förståelse för förekomsten och ut-

nyttjandet av dessa synergier på ett sätt där vi, likt uppkomsten av synergier,

låter studien mynna ut i något mer än summan av de olika undersökta delarna.

3.3.1 En kvalitativ studie
Då vi tidigare beskrivit vårt sätt att positionera våra vetenskapliga utgångs-

punkter har vi samtidigt lagt en naturlig grund för att låta undersökningen ka-

raktäriseras av kvalitativa snarare än kvantitativa aspekter. (Alvesson & Sköld-

berg, 1994:10f) Detta kommer av att vi har för avsikt att utreda och studera

ett fenomen där de mätbara, kvantitativa, inslagen inte bara tycks vara begrän-

sade utan också mindre intressanta. I vår problemställning har dessa aspekter

gjorts tydliga då vi ämnar beskriva det teoretiska stödet; skapa förståelse för

företagens uppfattningar och föreställningar; resonera kring företagens hante-

rande och utnyttjande samt reflektera kring betydelsen för konkurrenskraften,

samtliga frågor naturligtvis inom ramen för internationellt associerade synergi-

er.
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Då vår vetenskapssyn är väl förenlig med de kvalitativa ansatserna faller det

oss också naturligt att i första hand samla in empiriska data med hjälp av in-

tervjuer. Genom detta ämnar vi skapa oss en helhetsförståelse för förekoms-

ten och utnyttjandet av internationellt associerade synergier på ett sätt som

närmast beskrivs med hjälp av två värderingsgrundade hermeneutiska cirklar.

Dessa kognitiva och normativa cirklar kan anses illustrera det växelspel som

finns mellan oss som forskare och det vi undersöker. Den förhandsförståelse

som vi tagit utgångspunkt i vid formulerandet av vad vi anser vara intressanta

frågeställningar förklaras med hjälp av den kognitiva cirkeln. Detta samtidigt

som den normativa cirkeln å andra sidan förklarar uppkomsten av våra socialt

grundade fördomar ur omvärldens motsvarande föreställningar. (Holme &

Solvang, 1991:96ff)

Dessa faktorer beskriver följaktligen de förutsättningar på vilka vår undersök-

ning vilar och spelar därför en betydande roll för studiens genomförande. Vår

studie grundar sig på fakta, men till stor del även på våra egna värderingar och

uppfattningar. De tolkningar som våra resultat vilar på är inte värderingsfria

utan genomsyras av den förförståelse och de förutfattade meningar vi som

individer tagit med oss vid undersökningens start. Då vi finner det viktigt är

det också är vår strävan att förhålla oss kritiskt till, och ständigt ifrågasätta,

våra egna tolkningar och värderingar i olika frågor av betydelse för underök-

ningens utfall. I praktiken handlar det om att vi bör förhålla oss kritiska till

våra resultat och inte bara bör söka svar som enbart bekräftar respektive av-

färdar våra kognitiva föreställningar.

3.3.2 En fallstudie
I linje med vårt val av en kvalitativ undersökningsansats har vi valt att genom-

föra en undersökning av fallstudiekaraktär. Då vår studie befinner sig i gräns-

landet mellan en explorativ och beskrivande undersökning föll valet på en i
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huvudsak fallstudieliknande undersökningsansats naturligt. (Eriksson & Wie-

dersheim-Paul, 1997:218f) De explorativa inslagen i vår undersökning tar sig

främst uttryck i våra ambitioner att utreda stödet för ett till synes relativt out-

forskat teoretiskt fält. Vi har dessutom valt att i ljuset av dessa analyser beskri-

va företagens förhållningssätt till och hanterande av dessa internationellt asso-

cierade synergier, därav de deskriptiva inslagen. De grundläggande motiven

bakom valet av en fallstudie är att vi utifrån mer detaljerade studier i fler di-

mensioner av ett begränsat antal fall vill skapa oss en förståelse kring före-

komsten och det praktiska hanterandet av internationellt associerade synergi-

er. (Lundahl och Skärvad 1992:151)

En fallstudie, likt den vi valt att genomföra, beskrivs vanligtvis som en under-

sökning av ett begränsat antal organisationer, dess handlande och agerande

under specifika omständigheter. De grundläggande motiven till en fallstudie-

ansats består i det helhetsperspektiv som efterfrågas och är därför ofta lämplig

vid studier av fenomen likt de vi intresserar oss för. (Patel & Davidsson,

1994:44) Ofta kritiseras metodtekniken på grund av dess brister i generaliser-

barhet, något som dock inte skall bekomma oss och vår undersökning då vi, i

linje med vår hermeneutiska vetenskapssyn, inte har för avsikt att skapa någon

generellt giltig teoretisk grund för fenomenet. (Lekvall & Wahlbin, 2001:204)

I syfte att skapa oss själva en god förståelse för hur fenomenet internationellt

associerade synergier kan ta sig uttryck under olika förutsättningar har vi dock

valt att studera företag i olika branscher och i varierande storlek. Denna dis-

kussion kommer att förtydligas ytterligare under det nedanstående avsnittet

om undersökningstekniker. Vi vill dock göra läsaren medveten om de tvär-

snittsstudieliknande inslagen som det beskrivna valet av företag tillför under-

sökningen. Den avgörande och mest betydelsefulla gemensamma nämnaren är

dock företagens internationella närvaro.
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3.4 Undersökningstekniker

Efter att ha redogjort för vårt sätt att utveckla kunskap såväl som vår under-

sökningsansats finner vi det lämpligt att beskriva vårt rent tekniska tillväga-

gångssätt för datainsamlingen. I enlighet med de resonemang som förts ovan

angående vår kvalitativa fallstudieansats anser vi det vara naturligt att i första

hand använda oss av intervjuer. I fullständig kongruens med vår hermeneutis-

ka vetenskapssyn delar vi Kvales (1997:13) uppfattningar om samtalet som

forskning. Då han anser att forskningsintervjun är en metod för forskaren att

”genom omsorgsfullt ställda frågor och lyhört lyssnande erhålla grundligt prövade kunska-

per” (Kvale 1997:13) finner vi detta vara en undersökningsteknik väl anpassad

för vår studie.

För att kunna ställa dessa väl genomtänkta frågor och på bästa sätt kunna till-

godogöra oss företagens resonemang kring undersökningsfenomenet låter vi

studiens inledande delar färgas av en omfattande och konstruktiv diskussion

kring fenomenets teoretiska stöd. Vi anser detta vara en mycket viktig del av

vår undersökning, allra helst då det med stor sannolikhet kräver inslag av både

kreativitet och innovationsförmåga från oss författare. Detta främst beroende

av studiens explorativa inslag som en följd av det relativt outforskade teoretis-

ka område vi intresserat oss för. Vi fann det också viktigt att applicera denna

teoretiska kunskap på några väl utvalda fallstudieföretag, detta för att även

finna det teoretiska resonemangens praktiska motsvarigheter.

3.4.1 Val av studieobjekt – urval
Med en tydlig utgångspunkt i undersökningens syfte och problemformulering-

ar växte tidigt en känsla fram kring vilken typ av företag och organisationer vi

var intresserade av. Merparten av den synergilitteratur vi inledningsvis stude-

rade visade sig göra en grundläggande uppdelning av materiella och immateri-

ella synergier. Vidare diskuterades de förstnämnda ofta i en produktorienterad
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kontext medan de immateriella i högre utsträckning hänfördes till en tjänste-

och kunskapsorienterad miljö. Med anledning av detta gjorde vi därför valet

att våra fallstudieföretag skulle vara representanter från både produktions- och

kunskaps/tjänstesektorn för att därmed skapa oss ett brett spektra av möjliga

synergieffekter.

I enlighet med vår problemställning var det grundläggande urvalskriteriet att

våra fallstudieföretag skulle vara internationellt etablerade. För att kunna uttala

oss om vikten av företagets internationella närvaro bestämde vi oss för att in-

rikta vår studie mot företag med en betydande internationell utbredning. Vi

bedömde att denna betydande internationella utbredning skulle motsvaras av

företag med en internationalisering som bestod av minst tre dotterbolag be-

lägna i andra länder än i Sverige.

För att skapa ytterligare bredd i urvalet bestämde vi oss också för att fallstu-

dieföretagen skulle skilja sig åt i storlek, detta för att skapa en möjlighet till

diskussion om storlekens betydelse för internationellt associerade synergief-

fekter. Vid en fallstudie finns det både för och nackdelar med att välja ett eller

flera fallstudieföretag. Att studera ett fallstudieföretag ger bättre förutsättning-

ar för att genomföra en djupgående studie, medan ett flertal företag erbjuder

en bättre bredd. (Lundahl & Skärvad, 1992:154) För oss blev valet av antalet

fallstudieföretag således en kompromiss mellan djup och bredd.

Enligt ovan nämnda kriterier valde vi ut fyra fallstudieföretag; Flextronics In-

ternational, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Gunnebo Lifting och Attendo

Senior Care. De fyra företagen kommer i uppsatsens resterande delar även

benämnas Flextronics, ÖPWC, Gunnebo respektive Attendo.
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Figur 3.2 Företagsmatris. En beskrivning av hur våra fallstudieföretag relaterar till varandra.

Flextronics och ÖPWC motsvarar undersökningens stora företag, där Flex-

tronics i sin tur representerar ett produktorienterat företag och ÖPWC ett

kunskaps- och tjänsteorienterat företag. Gunnebo och Attendo motsvarar un-

dersökningens mindre företag, där Gunnebo representerar ett produktoriente-

rat företag och Attendo ett kunskaps- och tjänsteorienterat företag. Att valet

föll på just dessa företag beror på att de uppfyllde våra urvalskriterier samt att

de ställde sig positiva till att medverka som fallstudieföretag. Vi hade dessut-

om sedan tidigare kontakt med Flextronics och Attendo då vi skrivit våra re-

spektive B-uppsatser för dessa företag. Med bakgrund av dessa förkunskaper

visste vi att frågeställningar kring synergier var något som företagen arbetade

med och var intresserade av. Avslutningsvis vill vi också instämma med Lun-

dahl och Skärvad (1992:155) som säger att vad som styr det slutliga valet av

praktikfall är en kompromiss mellan vad som är teoretiskt önskvärt och vad

som är praktiskt möjligt.

3.4.2 Metod för datainsamling – intervjuer
”Grundläggande för vetenskap och utredande är sålunda att få, våga och kunna

ställa frågor.”

Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997:174

StörreMindre

Produktorienterat

Kunskaps- och tjänsteorienterat

ÖPWC

Gunnebo Flextronics

Attendo
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Då vi genomfört en fallstudie där den efterfrågade informationen är av ute-

slutande kvalitativ karaktär föll valet på intervjuer som datainsamlingsteknik

naturligt. Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997:219) påpekar dock att data till

en fallstudie kan samlas in från flera olika källor, framförallt från människor

och dokument. Vi har valt att i första hand använda oss av intervjuer, vilka

därmed kan betecknas som våra primära källor. Vid sidan av dessa har vi även

studerat diverse olika dokument, så kallade sekundärkällor, i syfte att skapa oss

en grundläggande bild av de studerade organisationerna och deras hanterande

av internationellt associerade synergier. Dokumenten har främst bestått av

årsredovisningar, tidningsartiklar och annan företagsspecifik information.

I enlighet med vårt aktörsorienterade synsätt är vi intresserade av den enskilde

individens syn på de internationellt associerade synergieffekterna. Den enskil-

des uppfattning av dessa synergier kan i hög grad anses vara påverkad av den

omgivande organisationen, den intervjuades vardagsvärld. (Kvale, 1997:34) Vi

anser därmed att denna information kan motsvara stora delar av organisatio-

nens uppfattning. Att studera synergier eller förekomsten av synergier på detta

sätt kan kanske uppfattas som osäkert och godtyckligt, dock framhäver till

exempel Goold och Campbell (2000:75f) vikten av att lyssna på och lita på de

anställdas intuition för att uppmärksamma och lokalisera synergier. Relaterat

till detta är också att synergier som begrepp är relativt abstrakt och svårt att på

annat sätt mäta eller konkretisera, varvid vi i denna studie valde att använda

oss av intervjuer.

Eftersom intervjuandet inte har några klara och tydliga metodregler är det upp

till oss som forskare och vårt omdöme att på bästa sätt nå den efterfrågade

kunskapen. Kvale (1997:101) beskriver intervjuandet som ett hantverk; en

kraftfull men mycket känslig metod för att fånga kunskap och innebörder om
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respondentens erfarenheter. Kunskapen skapas sedan genom ett successivt

synpunktsutbyte då två personer samtalar kring ett gemensamt intresse.

Forskningsintervjuernas praktiska genomförande brukar klassificeras utifrån

dess grad av standardisering eller strukturering. De kvalitativa intervjuerna

brukar vidare benämnas för rent ostrukturerade eller icke-standardiserade in-

tervjuer. Då graden av struktur ofta är låg kräver det en särskild skicklighet av

forskaren att under intervjun kunna fatta avgörande metodologiska beslut.

Denna problematik underlättas av att forskaren redan vid tid för intervjun be-

sitter tillräckligt med kunskap i ämnet för att undkomma eventuell begrepps-

förvirring eller annan problematik som kan uppstå under samtalet. (Kvale,

1997:19f) För att undvika sådana problem har vi, i enlighet med vår proble-

matisering, redan tidigt skapat oss en god teoretisk överblick av fältet. Vi har

vidare för avsikt att utifrån denna kunskap kunna utveckla intervjuerna i rikt-

ning mot en semistrukturerad karaktär, det vill säga där vissa grundläggande

frågor och stolpar fastställts redan innan intervjuns genomförande. (Lundahl

& Skärvad, 1992:92)

Under samma process som valet av fallstudieföretag växte fram skapade vi oss

också en tydlig vilja av vilka och hur många personer vi ville intervjua. Denna

utgångspunkt uppstod som ett naturligt steg ur vårt syfte och våra problem-

formuleringar, något som enligt Kvale (1997:97) även är eftersträvansvärt vid

identifierandet av antalet intervjuer. Han låter antalet intervjupersoner bero

endast på undersökningens syfte; ”Om syftet är att förstå världen som den upplevs av

en särskild person, räcker det med denna enda person.” (Kvale, 1997:98)

3.4.3 Praktiskt tillvägagångssätt
Uppsatsens genomförande inleddes med att vi funderade och förde diskussio-

ner kring samhällets ökande globalisering och näringslivets ökande fokusering



Teoretiskt och praktiskt tillvägagångssätt

35

kring företagens internationella närvaro. Utav dessa funderingar och diskus-

sioner föddes nyfikenheten att undersöka om ett företag i och med sin inter-

nationella närvaro kan skapa möjligheter att uppnå och utnyttja specifika sy-

nergieffekter.

Efter detta följde en period där vi ägnade oss åt att djupare studera aktuell lit-

teratur samt att vidareutveckla och precisera vårt problemområde. Vi ägnade

mycket tid och möda åt att utveckla en praktisk problematisering av vårt rela-

tivt abstrakta ämnesområde. Med utgångspunkt i denna problematisering

kontaktade vi sedan företag i enlighet med våra tidigare beskrivna urvalskrite-

rier.

I samarbete med de i undersökningen deltagande företagen genomförde vi

totalt tio intervjuer. Samtliga intervjuer utom en genomfördes på respektive

företag för att skapa en avslappnad atmosfär för respondenten. Intervjun med

Tommy Nilsson vid Flextronics genomfördes i respondentens hem varför vi

inte anser att den eftersträvade avslappnade miljön påverkades nämnvärt. En

löst strukturerad intervjuguide mejlades till respondenterna innan intervjuerna.

Denna bestod av semistrukturerade frågor inom de ämnesområden vi ämnade

ta upp i intervjun. Vid alla intervjuerna har båda författarna varit närvarande

och dessutom har intervjuerna dokumenterats på band för att minimera risken

för feltolkningar och missuppfattningar. Efter att ha genomfört intervjuerna

skrev vi ut dessa och mejlade dem till respondenterna, detta för att undvika

missförstånd och ge möjlighet till korrigering och komplettering. Alla utskriv-

na intervjuer blev accepterade av respondenterna och korrigerade i enlighet

med deras önskemål.

Efter att intervjuerna skrivits ut och accepterats av respondenterna gjordes en

sammanställning av intervjuutskrifterna där relevant material valdes ut och
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skapade uppsatsens empirikapitel. Det material som framställts i detta kapitel

är det som vi funnit av störst vikt och intresse för uppsatsens fortsatta genom-

förande. Vi har strukturerat informationen utifrån de respektive företagen och

även använt oss av en stor andel citat för att möjliggöra en högre grad av tolk-

ningsfrihet från läsarens sida. Vidare har vi framställt det empiriska materialet

enligt den struktur som vi genomgående använt oss av i uppsatsen för att på

det viset underlätta förståelsen för materialet såväl som det efterföljande ana-

lyserandet av detta.

Med utgångspunkt i våra problemfrågor och uppsatsens syfte analyserades

sedan de empiriska resultaten med hjälp av teorikapitlet, detta var återigen en

prövande men samtidigt utvecklande tid, resultatet redovisas i analyskapitlet.

Avslutningsvis ägnade vi tid åt att skriva avslutande slutsatser av uppsatsens

resultat och reflektioner kring ämnet och vårt gemensamma arbete.

3.5 Målgrupp

Den här uppsatsen är i första hand skriven för att stilla ett intresse för inter-

nationellt orienterade företagsstrategiska frågor som vi författare besitter.

Detta allmänna intresse för den typen av frågor har sedan utvecklats för att

inta en mer specifik karaktär i och med studerandet av internationellt associe-

rade synergieffekter. Vi är väl medvetna om att vi utvecklat detta intresse i hög

grad påverkade av vår studiemiljö, vår direkta omgivning samt massmedias

rapportering i området. Detta är å andra sidan något som vi anser vara positivt

då det rimligtvis även bör innebära att nämnda omgivning också kan vara in-

tresserat av uppsatsens resultat.

Det råder inom företagsvärlden inte heller något tvivel om ämnets aktualitet

varför vi anser att uppsatsen även bör vara intressant för de medverkande fall-
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studieföretagen. (Svenskt Näringsliv: Det nya näringslivet, 2001:35) Denna

åsikt har ytterligare förstärkts under den kontakt vi haft med dessa, och andra,

internationellt etablerade företag.

Vid sidan av dessa intresseområden anser vi oss ha funnit något av en lucka i

det teoretiska fältet rörande dessa internationellt associerade synergier. Vi har

därför för avsikt att skapa läsaren en god överblick av vad som skulle kunna

utgöra en grund för fortsatt forskning inom detta specifika område. Vi finner

därför att det även bör finnas ett vetenskapligt intresse för undersökningen

och dess resultat inom akademin. Vår avsikt är följaktligen att bidra med en

förbättrad helhetsförståelse för det teoretiska såväl som empiriska stödet för

denna typ av synergieffekter.

Sammanfattningsvis vill vi även tydliggöra att uppsatsens främsta målgrupper

återfinns antingen inom den akademiska världen eller inom berörda delar av

näringslivet. Vi vill med detta förtydligande uppmärksamma läsaren på att

uppsatsens målgrupper antas besitta grundläggande kunskaper inom företags-

ekonomi och strategi. Det är med utgångspunkt från våra egna och dessa mål-

gruppers förkunskaper som uppsatsens teoretiska och kunskapsmässiga nivå

är koncentrerad.

3.6 Trovärdigheten i vår uppsats

Vi har tidigt redogjort att vi grundar vår verklighetssyn i hermeneutiken där

den enskilda människan som subjektiv varelse individuellt konstruerar sin

verklighet. Denna syn går även igen i hur vi anser att uppsatsens trovärdighet

bör bedömas. Vi anser att det är utifrån de respektive läsarnas egna subjektiva

tolkningar och värderingar som studiens trovärdighet kan bedömas. Vi vill

dock påpeka att det ständigt varit vår avsikt att på ett lättförståeligt sätt tydlig-
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göra våra ställningstaganden för att skapa möjligheter för läsaren att läsa, tolka

och bedöma studiens resultat på ett så rättvist sätt som möjligt.

Genom att också redogöra för vår medvetenhet kring rent metodtekniska till-

kortakommanden anser vi att trovärdigheten i de fakta vi presenterar förbätt-

ras. Det är hela tiden vår avsikt att presentera de fakta och den kunskap vi till-

godogjort oss under undersökningens gång på ett så trovärdigt sätt som möj-

ligt. Det finns teoretiker som anser att studiens trovärdighet grundas i resul-

tatens repeterbarhet, det vill säga att även andra forskare bör beskriva feno-

menet på ett likvärdigt sätt. (Andersen, 1994:90ff) Vi ställer oss dock något

kritiska till denna inställning och åberopar återigen vår beskrivna verklighets-

syn. Eftersom det är vi som individer som utifrån våra egna tankar, erfaren-

heter och värderingar som skapat studiens resultat behöver inte andra forskare

nödvändigtvis nå samma resultat. Dock är de uppfattningar vi utvecklat starkt

påverkade och beroende av samhället i övrigt, något som även torde påverka

andra forskare i motsvarande situation. Detta anser vi kan påverka resultatet i

en liknande riktning, men vi finner ändå att detta ställer betydande krav på

vårt sätt att beskriva vår medvetenhet kring dessa effekter, något vi anser även

stärker uppsatsens trovärdighet.

3.6.1 Metodkritiska aspekter
I enlighet med vad som tidigare nämnts har vi författare sedan tidigare känne-

dom och erfarenhet från två av fallstudieföretagen, Flextronics och Attendo.

Med anledning av detta har vi därför en annan och mer djupgående förförstå-

else kring dessa företag, och har även träffat några av respondenterna tidigare.

Detta har troligtvis haft en påverkan på intervjuerna och uppsatsen.

Vi har i vår uppsats använt oss av intervjuer för att samla in empiriska data.

Vid intervjuer uppstår alltid en intervjuareffekt mellan intervjuare och respon-
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dent, detta kan ha påverkat vår empiriska information och därigenom också

vår analys på ett icke önskvärt sätt. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997:161)

Exempelvis kan respondenterna ha anpassat sina svar till att svara som de tror

att vi vill att de ska svara, detta är givetvis något som vi i intervjuerna strävat

efter att undvika och kontrollera. Med intervjuer föreligger också risken att vi

som intervjuare styrt våra respondenter, antingen via våra frågor eller med

våra verbala och kroppsliga reaktioner. (Kvale, 1997:146) Detta är någonting

som vi strävat efter att vara medvetna om och på bästa sätt kontrollera.

Att vi på Gunnebo intervjuat en person och inte som på de andra fallstudiefö-

retagen tre personer kan ha påverkat det empiriska materialet och således ock-

så analysen. Dock är Gunnebo ett mindre omfattande företag och den intervju

vi genomförde var grundlig och noggrann varvid vi anser att vi genom den

erhöll ett tillfredsställande empiriskt material för Gunnebo.

Vi har tidigare beskrivit hur vi anser att fallstudieföretagens storlek kan vara

en intressant och betydelsefull aspekt vid studerandet av de internationellt as-

socierade synergierna. Vi finner dock att denna aspekt hade varit mer påtaglig

om vi studerat företag som är mindre inom sina respektive branscher och inte

bara sett till deras totala storlek. Eftersom både Attendo och Gunnebo är re-

lativt stora inom sina respektive branscher motsvarar de sannolikt inte samtli-

ga aspekter som kan relateras till ett mindre företag.

3.7 Sammanfattning Teoretiskt och praktiskt
tillvägagångssätt

Vi har i denna uppsats utvecklat vår kunskap genom att låta analysen av den

empiriska informationen föregripas av teoretiska studier för att under studiens

fortskridande låta teori och empiri successivt omtolkas i skenet av varandra.
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Genom detta har vi således använt oss av en abduktiv forskningsansats. Vida-

re har vi antagit en fallstudieansats för att på så sätt kunna gå mer på djupet

och finna ett helhetsperspektiv inom vårt ämnesområde. Detta i enlighet med

att uppsatsen och undersökningsfrågorna är av kvalitativ art.

För att undersöka problemområdet gjordes ett urval på fyra företag, vilket var

en kompromiss mellan bredd och djup samt vad som var praktiskt genomför-

bart. Att antalet är fler än ett ger möjlighet till en djupare studie som inte är

alltför situationsspecifik, det ger också möjlighet till jämförelser mellan företa-

gen.

I enlighet med vår fallstudieansats där den efterfrågade informationen är av

uteslutande kvalitativ karaktär föll valet på intervjuer som datainsamlingstek-

nik naturligt. För att undvika problem med begreppsförvirring eller annan

problematik i intervjuerna skapade vi oss tidigt en god teoretisk överblick över

fältet. Våra primära empiriska datakällor består av de tio intervjuer vi genom-

fört på de fyra fallstudieföretagen, utöver detta har även sekundär information

i form av tidskrifter, referenslitteratur och Internet bidragit till vår kunskap

om fallstudieföretagen och problemområdet.

Det praktiska tillvägagångssättet bestod i en inledande fas där vi utvecklade en

initial problemdiskussion och även våra problemfrågor. Med utgångspunkt i

problematiseringen kontaktade vi sedan företag i enlighet med våra tidigare

beskrivna urvalskriterier. I samarbete med de i undersökningen deltagande

företagen genomförde vi sedan intervjuerna. Med utgångspunkt i problemfrå-

gorna valdes relevant material ut från intervjuutskrifterna och skapade uppsat-

sens empirikapitel. Efter detta analyserades den empiriska informationen med

utgångspunkt i uppsatsens problemfrågor och syfte. Avslutningsvis ägnade vi

tid åt att göra reflektioner av uppsatsen och vårt gemensamma arbete.
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Denna uppsats är skriven med utgångspunkt i ett för oss författare personligt

intresse för internationellt orienterade företagsstrategiska frågor. Utöver detta

ser vi som vår målgrupp även fallstudieföretagen och akademin. Det är vidare

med utgångspunkt från våra egna och dessa målgruppers förkunskaper inom

företagsekonomi och strategi som uppsatsens teoretiska och kunskapsmässiga

nivå är koncentrerad.

Det har i denna uppsats ständigt varit vår avsikt att på ett lättförståeligt sätt

tydliggöra våra ställningstaganden för att skapa möjligheter för läsaren att läsa,

tolka och bedöma studiens resultat på ett så rättvist sätt som möjligt. Genom

att också redogöra för vår medvetenhet kring rent metodtekniska tillkorta-

kommanden anser vi att trovärdigheten i de fakta vi presenterar förbättras.
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4 Synergier – en teoretisk förankring

Vi rev försiktigt av den tunna plast som garante-

rade att pusslet var alldeles nytt och oanvänt.

Efter att vi låtit kartongens solida lock glida av

den hårda kartongen fann vi just det virrvarr av pusselbitar vi hade förväntat oss. Vi

enades redan tidigt om att först leta reda på samtliga hörn- och kantbitar och skilja

ut dem från övriga. Efter att vi lyckats sammanfoga de flesta av dessa kunde vi bilda

oss en bättre uppfattning om hur pusslet skulle komma att se ut när alla bitar fallit

på plats. Vi studerade nöjt det inledande resultatet och kände oss nu redo att gripa

tag även i övriga delar.

4.1 Disposition

I detta dispositionsavsnitt har vi valt att beskriva hur teorikapitlets innehåll är

uppbyggt och hur vi anser att de olika delarna förhåller sig till varandra. Efter-

följande stycken relaterar följaktligen till respektive del i nedanstående figur,

genom vilken vi vill visualisera hur vi bygger vår teoretiska bas för fenomenet.

Vi har för avsikt att med hjälp av nedanstående sammanställning beskriva de

internationellt associerade synergiernas teoretiska förankring. För att åstad-

komma detta på ett följsamt och lättförståeligt sätt har vi valt att ta utgångs-

punkt i mer generella resonemang kring begreppet synergier. Vi finner detta
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betydelsefullt då det, trots begreppets vidspriddhet, inte tycks råda någon

samstämmighet kring dess innebörd. För att underlätta för läsaren redogör vi

därför, med stöd av ett flertal teoretikers resonemang, för hur vi väljer att de-

finiera synergier. Vi tydliggör här även för vår avsikt att i första hand inrikta

våra resonemang mot de positiva synergieffekterna.

Figur 4.1 Teorikapitlets uppbyggnad. En illustration av hur kapitlet Synergier – en teoretisk förankring

är sammansatt.

Då vi anser att begreppet innehar en tydligt abstrakt karaktär har vi studerat

på vilka sätt synergier anses kunna ta sig utryck på ett mer konkret sätt. Med

hjälp av ett flertal teoretikers resonemang kring olika typer av synergieffekter

har vi funnit två tydliga fält inom vilka synergier anses kunna uppkomma; de

materiellt och immateriellt associerade synergieffekterna. Detta är en indelning

som varit betydelsefull också för efterföljande resonemang då det även i ljuset

av vårt internationella perspektiv är värdefullt att resonera i dessa termer.

Det är följaktligen först efter dessa inledande och grundläggande resonemang

kring synergibegreppet som vi förankrar vårt internationella angreppssätt. Av

dessa bakomliggande diskussioner står det att lära sig betydelsen av en diversi-
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fierad verksamhet för att ur denna dra fördel av synergieffekter. Enkelt ut-

tryckt anses ett företag kunna åtnjuta synergistiska fördelar som en följd av att

dess olika verksamhetsgrenar kan stödja varandra som helhet. Vår internatio-

nella utgångspunkt grundar sig också i detta resonemang, med den viktiga

skillnaden att vi låter ett företags geografiska diversifiering motsvara den traditio-

nella verksamhetsdiversifieringen.

Efter att med hjälp av ovanstående inriktning ha introducerat det internatio-

nella perspektivet även i den teoretiska beskrivningen väljer vi nu att studera

företagens specifikt internationella förutsättningar. För att återigen tydliggöra

och förenkla förståelsen för vårt resonemang låter vi även dessa synergieffek-

ter belysas i skenet av de tidigare introducerade fälten, de materiella och im-

materiella synergierna. Detta utöver värdefulla resonemang kring de interna-

tionella företagens unika förutsättningar, bestående av begränsande hinder

såväl som möjliggörande fördelar.

Tillsammans anser vi att detta resonemang har skapat oss en tydlig bild av hur

teorin stödjer förekomsten av denna typ av internationellt associerade synergi-

effekter. Ur en ofta väldigt generellt hållen synergilitteratur anser vi oss genom

enkla grepp ha vridit resonemanget på ett sådant sätt att en bild av fenome-

nets teoretiska förankring kan urtolkas. De teoretiska resonemang och diskus-

sioner som vi valt att hittills stödja oss på har sammanfattats under avsnittet

4.6 Halvvägssummering.

Om de hittills stående resonemangen kan anses belysa det bakomliggande teo-

retiska stödet för de internationellt associerade synergierna är efterföljande

avsnitt av vikt för hur företagen aktivt skall kunna utnyttja och dra fördel av

dem. Återigen blir de internationella inslagen allt mer betydelsefulla då denna

typ av företag agerar under helt skilda förutsättningar och med andra möjlig-
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heter än nationellt koncentrerade företag. Vi tar här stöd av två betydelsefulla

organisatoriska verktyg; hur ett företag skall konfigurera och koordinera sina in-

ternationella verksamheter för att kunna dra fördel av synergieffekterna.

Genom att föra ett sammanfattande och avlutande resonemang kring hur ett

effektivt utnyttjande av synergieffekterna, med hjälp av ovanstående verktyg,

kan stärka ett företags konkurrenskraft vill vi förankra uppsatsens teoretiska

bidrag i en praktisk användbarhet. Ett vinstdrivande företag strävar ständigt

efter att förbättra sin konkurrensposition varför vi finner det poängfullt att

resonera, diskutera och reflektera kring hur utnyttjandet av dessa synergief-

fekter kan stärka företagets konkurrenskraft.

4.2 Definition av synergier

Redan inledningsvis har vi redogjort för begreppet synergiers något diffusa

innebörd. Det är en teoretisk term som introducerades av Ansoff (1971) redan

under 1960-talet, men trots detta tycks begreppet inte ha givits en fullständigt

enhetlig definition i akademiska kretsar. Vi har därför valt att lyfta fram de

teoretikers beskrivningar som vi finner bidrar mest till en helhetsbild av syner-

gier. Det är med hjälp av dessa resonemang vi har skapat oss en förståelse för

fenomenet och det är ur denna förståelse vi beskriver hur vi väljer att definiera

synergier. Detta är följaktligen något vi anser vara av stor betydelse för förstå-

elsen av uppsatsens resterande delar.

4.2.1 Synergibegreppet
Ansoff (1971:59) beskriver synergi som förmågan att producera en kombinerad

avkastning på ett företags resurser som är större än summan av avkastningen

för de enskilda delarna, något som han uttrycker som 2 + 2 = 5-effekten. Dessa

synergieffekter beskrivs i en företagsstrategisk kontext relaterat till att ett fö-

retag söker sig in på ett nytt produktområde eller en ny marknad. Synergi ut-
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trycks som de önskade dragen av integration mellan företaget och dess nya

produkt eller marknadsinträden. Den nya marknadspositionen söks med en

kombination av åtgärder som tillsammans ger större effekt än summan av de

enskilda delarna, det vill säga synergieffekter.

Gilmore och Brandenburg (1969:143) ger en liknande förklaring genom att

beskriva synergi som ett fenomen som skapar en helhet som är större än

summan av de enskilda delarna. Synergi beskrivs även här i ett företagsstrate-

giskt perspektiv och i synnerhet i samband med att ett företag planerar sin

framtida strategi. Ett företag behöver beakta synergier i strategiformulerings-

processen såväl inom operativa områden som angående deras mer över-

gripande påverkan på företaget. Det förstnämnda fallet handlar om avvägan-

det mellan olika produkt- och marknadskombinationer, medan de mer över-

gripande faktorerna påverkar företagets sammantagna prestation och presta-

tionsförmåga. Exempelvis kan kortsiktiga positiva synergier vara långsiktigt

negativa, varför det är viktigt att anta ett holistiskt angreppssätt

Även Tilles (1969:203) ger en beskrivning av synergieffekter som är i linje med

de två ovanstående beskrivningarna. Synergieffekter beskrivs som den ömse-

sidiga påverkan individuella affärsenheter har på varandra. Författaren beskri-

ver exempelvis hur en operativ påverkan uppstår när två affärsenheter opera-

tivt samverkar och därigenom skapar och ökar företagets strategiska fördelar.

Detta kan ske genom att företaget åtnjuter skalekonomiska fördelar inom

marknadsföring eller produktion. Det kan också uppstå finansiella effekter

antingen på grund av relativa fluktuationer inom kapitalanskaffning och efter-

frågan på kapital, eller på grund av att affärsenhetskombinationen är mer at-

traktiv för aktiemarknaden tillsammans än som skilda och separata enheter.
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Buzzell och Gale (1987:56ff) definierar synergi som skillnad i resultat för ett

kluster av affärsverksamheter relativt summan av resultatet för de enskilda

affärsverksamheterna. Synergier möjliggör för en portfölj av affärsenheter att

gemensamt skapa ett annat resultat än vad de skulle ha gjort som separata en-

heter. Vi finner att författarna genom denna definition också omfattar, erkän-

ner och skapar utrymme även för förekomsten av de negativa synergierna.

Dessa kan anses ha en motsatt effekt, vilket innebär att helheten blir mindre

än summan av delarna.

4.2.2 Diversifieringsaspektens betydelse
Synergier har också haft en framstående roll som förklaringsvariabel och mål

vid ett företags diversifiering av verksamheten till olika verksamhetsområden.

(Goold & Sommers Luchs, 1996:2ff) Syftet med diversifieringen har i detta

hänseende varit att möjliggöra en högre nyttjandegrad av exempelvis före-

tagsledningen, kunskaper inom produktion eller marknadsföring, i syfte att

skapa synergier (Ansoff, 1971:67f). Vanligtvis hänför sig en dylik diversifiering

av verksamheten till närliggande verksamhetsområden. Moss-Kanter

(1989:137) uttrycker detta skapande av synergier som det enda sättet att rätt-

färdiga varför ett diversifierat företag skall innehålla flera verksamheter, det

vill säga att om inte synergieffekter kan uppnås bör verksamheterna istället

bedrivas separat från varandra.

Ofta förutsätts ett företag inneha ett flertal diversifierade verksamhetsområ-

den för att kunna dra fördel av synergieffekter. Medan Ansoff ursprungligen

avsåg synergier vara en produkt som kunde motivera tillväxt i ett område där

företaget annars inte varit verksamt, resoneras det idag om hur synergieffekter

eftersöks som det primära målet. Då dessa teoretiskt sällan anses uppstå på

annat sätt än som en produkt av ett företags diversifierade verksamheter blir
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diversifieringsaspekten mycket betydelsefull vid resonemang kring synergiers

uppkomst och förekomst. (Ensign, 1998:657)

4.2.3 Vår definition av synergier
Ur ovanstående beskrivningar av synergibegreppet anser vi att följande sam-

manfattande definition kan ges. Synergier innebär en möjlighet att via en diversifierad

verksamhet åstadkomma ett resultat där helheten blir större än summan av de enskilda

delarna, vilket vi matematiskt illustrerar som 2 + 2 > 4.

Med bakgrund av ovanstående definition gör vi valet att i första hand kon-

centrera oss till de positiva synergieffekterna, men vill trots det visa vår med-

vetenhet om förekomsten av de negativa effekterna. Vi anser att ett resone-

mang kring synergier är betydelsefullt även ur ett företagsstrategiskt perspektiv

då de kan vara ett sätt att förbättra ett företags strategiska möjligheter och

därmed också företagets konkurrenskraft. Detta kan ske inom nuvarande

verksamhet och marknad såväl som inom en framtida verksamhet eller mark-

nad. Med anledning av detta anser vi att sökandet efter synergier innehar en

naturlig och central plats i ett företags strategiformuleringsprocess.

Samtidigt som vi beskriver den betydelse vi anser att synergieffekter bör till-

skrivas vid ett företags strategiformuleringsprocess vill vi göra läsaren medve-

ten om att synergier är ett omdiskuterat begrepp som inte hyllas av samtliga.

Exempelvis avfärdas synergibegreppet som en alltför teoretisk konstruktion

utan någon praktisk förankring. I den ekonomiska tidskriften The Economist

stod det att läsa följande:

”Synergy may be one of the ugliest words in modern business, yet accepted management

theory hold that there are few better ways for a firm to boost its value. The thoroughly
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modern firm should either look to diversify into related businesses; or, if it has already

diversified, it should weld its various concerns into a more coherent whole.”

The Economist, 1994-08-20:53

4.3 Olika typer av synergier

Genom att beskriva hur det teoretiska och abstrakta synergibegreppet tar sig

uttryck på en mer praktisk och verklighetsnära nivå vill vi skapa en förbättrad

förståelse för dess egentliga innebörd. Vi har därför valt att beskriva och klas-

sificera en mängd olika synergityper i förhållande till varandra för att på så vis

förmedla en god överblick av de delar av ämnesområdet som vi, utifrån vår

studie, finner relevanta. På detta sätt vill vi ytterligare fördjupa läsarens förstå-

else för hur vi anser att de olika teoretikernas begrepp förhåller sig till var-

andra. Vidare anser vi att detta ger en bred och användbar uppfattning av hur

de olika synergityperna behandlats i olika teoretiska perspektiv.

För att vidare skilja på olika typer av dessa positivt relaterade synergieffekter

har vi valt att inleda med, och i viss mån även ta utgångspunkt i, Porters

(1985:180) distinktioner av inbördes förhållanden (interrelationsships). Efter att

närmare ha studerat även andra teoretikers resonemang inom fältet finner vi

tydliga likheter mellan hur dessa beskriver de olika typerna av synergier med

det sätt på vilket Porter valt att klassificera dem. Vi väljer därför att initialt

utgå från Porters resonemang i frågorna för att sedan även redogöra för andra

författares åsikter och distinktioner i ljuset av denna klassificering.

Nedan presenteras en figur där vi schematiskt och översiktligt redogör för hur

vi anser att de olika teoretikernas resonemang förhåller sig till varandra.
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Figur 4.2 Synergityper. En schematisk uppställning av olika typer av synergier.

4.3.1 Materiella och immateriella inbördes förhållanden
Porter (1985:178) redogör för hur en affärsenhets strategi (business unit strategy)

kan anses utgöra riktningen för enhetens aktiviteter, medan företagsstrategin

(corporate strategy) behandlar de sammanlagda enheternas strategier, likt en

portfölj. Inom synergilitteraturen förs det ofta resonemang kring företagens

diversifierade verksamhetsområden, likt vad vi redogjorde för i föregående

avsnitt. De synergieffekter som uppstår i dessa diversifierade företag ses i

sammanhanget ofta som kittet som håller dem samman och därmed försvarar

verksamhetssammansättningen. Porter (1985:179) förespråkar dock en hori-

sontell strategi istället för nämnda portföljstrategi vid koordinerandet av enhe-
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ternas respektive mål, visioner och strategier. Han anser att det är den hori-

sontellt organiserade koordineringen av enheternas inbördes förhållanden som

gör företagets strategi till mer än summan av de respektive enheternas strate-

gier. Det är följaktligen genom denna mekanism som det diversifierade företa-

get förstärker sin konkurrenskraft.

Med hjälp av väl utvecklade organisatoriska mekanismer anser Porter

(1985:179f) vidare att företaget kan dra nytta av tre olika typer av inbördes

förhållanden. I enlighet med vad vi redogjorde för i avsnittets inledning finner

vi tydliga likheter i denna klassificering med hur flertalet andra synergiteoreti-

ker resonerat kring förekomsten av olika typer av synergier. Vi använder oss

därför av denna som utgångspunkt för att vidare låta andra författares distink-

tioner jämföras med och klassificeras utifrån densamma. Det finns betydande

likheter mellan nämnda teoretikers distinktioner och Porters (1985:180) båda

inledande varianter; de materiella och immateriella inbördes förhållandena. Där-

emot anser vi att den tredje varianten, de konkurrentrelaterade inbördes förhål-

landena (competitor interrelationships), är mer specifika till Porters (1985:181)

resonemang, även om vissa likheter med några andra kan återfinnas.

Materiella inbördes förhållanden
De materiella och mest konkreta inbördes förhållandena uppstår då företaget

utnyttjar möjligheter till att använda sig av samma värdeskapande aktiviteter

till fler affärsenheter. Det rör sig om aktiviteter av primär såväl som sekundär

karaktär som exempelvis kan ta sig praktiskt uttryck i en gemensam försälj-

nings- eller inköpsorganisation eller ett gemensamt utnyttjande av företagets

logistiska distributionsnätverk. Utnyttjandet av dessa materiella inbördes för-

hållanden består i att samordna företagsgemensamma verksamheter och på

det viset åstadkomma ett mer effektivt resursutnyttjande. På detta sätt kan

företaget stärka sin konkurrenskraft, under förutsättning att det är svårt för
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konkurrenterna att matcha företagets sätt att samordna de olika verksamhe-

terna. Företaget bör följaktligen sträva efter ett bättre utnyttjande av dessa

värdeskapande aktiviteter så länge kostnaderna för samordningen inte översti-

ger besparingsmöjligheterna. (Porter, 1985:182ff)

Immateriella inbördes förhållanden
Medan de materiella inbördes förhållandena behandlar ett gemensamt utnytt-

jande av liknande aktiviteter beskriver Porter (1985:204ff) den immateriella

varianten som hur kunskap kan överföras mellan separata värdekedjor. För att

detta skall vara möjligt är det viktigt att de olika enheternas verksamheter och

värdekonfigurationer innehar generiska likheter, det vill säga att de har samma

typ av köpare, samma typ av inköp eller samma typ av tillverkningsprocess.

Viktigast av dessa likheter är dock att enheterna använder sig av samma gene-

riska strategi; kostnadsöverlägsenhet eller differentiering. Med utgångspunkt från

dessa förutsättningar kan enheterna sedan lära sig av varandra genom ett ut-

byte av kunskaper och kompetenser, vilket i sin tur kan generera konkurrens-

fördelar. Naturligtvis gäller detta under samma restriktioner om svårimiter-

barhet och kostnadsbesparing som beskrivits ovan för den materiella varian-

ten.

Konkurrentrelaterade inbördes förhållanden
Om det råder stora likheter mellan Porters inledande två varianter av inbördes

förhållanden och andra teoretikers beskrivningar av olika synergityper är lik-

heterna mindre tydliga med Porters konkurrentrelaterade variant. Enligt Por-

ter (1985:181) uppstår dessa inbördes förhållanden då företaget utsätts för

konkurrenshot från befintliga eller potentiella konkurrenter inom flera bran-

scher, så kallade flerfrontskonkurrenter (multipoint competitors). Flerfrontskon-

kurrenter uppstår följaktligen då ett företag utsätts för konkurrens av samma

konkurrenter inom flera olika branscher. Detta uppstår eftersom kunder och

andra intressenter förväntar sig att dessa liknande företag skall vara aktiva
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inom samma områden. Företagets konkurrenssituation i en bransch påverkas

med andra ord av de inbördes förhållandena företaget har med andra fler-

frontskonkurrenter i andra branscher. Då dessa företag utsätts för motsvaran-

de konkurrens- och förändringstryck tenderar deras inbördes förhållanden att

styra företagens agerande, vilket i sin tur relaterar olika branscher till varandra.

I praktiken innebär detta att företagets agerande i en bransch påverkar dess

position i en eller flera andra branscher. Dessa synergistiska effekter kan ta sig

uttryck då ett företags närvaro inom en bransch legitimeras av att företagets

flerfrontskonkurrenter är närvarande även inom denna bransch. Exempelvis

kan Panasonics kunder och andra intressenter förvänta sig att företaget skall

konkurrera även inom mobiltelefoner eftersom dess konkurrenter inom andra

branscher är närvarande även inom denna bransch. (Porter, 1985:207ff)

4.3.2 Komplement- och synergieffekter
Vi finner betydande likheter mellan Porters materiella samt immateriella in-

bördes förhållanden och Itamis (1987:42) komplement- respektive synergieffekter. I

syfte att förtydliga Itamis resonemang vill vi uppmärksamma läsaren på den-

nes något annorlunda begreppsanvändning där endast de immateriella mot-

svarigheterna benämns synergieffekter, trots att även komplementeffekterna

traditionellt anses vara en typ av synergier.

Itamis resonemang kring komplementeffekterna fokuserar på ett effektivt re-

sursutnyttjande där företagets olika enheter i möjligaste mån bör utnyttjas för

gemensamma aktiviteter. I likhet med Porters materiella variant omfattar dessa

effekter exempelvis möjligheterna till skalekonomiska fördelar till följd av ett

effektivare resursutnyttjande. (Itami, 1985:43f) Medan komplementeffekten

skapas genom att utnyttja synliga tillgångar, skapas synergieffekterna genom

att utnyttja osynliga tillgångar (invisible assets). Det som stärker de osynliga till-

gångarnas värde är möjligheten för ett företag att utnyttja dessa kunskaps- el-
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ler kompetensrelaterade tillgångar inom flera områden samtidigt, utan att dess

värde förringas. Enligt Itami (1987:44f) är målet med dessa effekter att skapa

något extra utan att detta skall behöva bekostas av andra tillgångar. Det är när

de olika enheterna gemensamt kan dra nytta av företagets osynliga, ofta kun-

skapsrelaterade, tillgångar som företaget skapar synergieffekter.

4.3.3 Delat resursutnyttjande och liknande affärsenheter
I likhet med hur Porter inleder sitt resonemang diskuterar även Buzzell och

Gale (1987:55) om skillnaderna mellan affärsenhets- och företagsstrategi. De

poängterar att de olika enheternas strategier skall summera upp till en konkur-

rensstärkande företagskonstellation bestående av olika verksamhetsområden

som stärker varandra. Vidare beskriver de att målet inte är att investera i en-

skilda och orelaterade projekt, utan att skapa väl positionerade affärskluster,

genom vilka synergier uppstår och som i sin tur skapar konkurrensfördelar

och stärker konkurrenskraften. För att åstadkomma detta är det, enligt Buzzell

och Gale (1987:55), följaktligen viktigt för företaget att skapa strategier för

dessa relaterade affärskluster och inte endast för de respektive enheterna, ett

resonemang vi inte finner alltför olikt Porters horisontella strategier.

Buzzel och Gale (1987:56) beskriver de synergirelaterade fördelarna som de

värdekällor som gör att en enhet kan åtnjuta högre lönsamhet inom ett affärs-

kluster än det kan på egen hand. De identifierar vidare fyra typer av mekanis-

mer genom vilka dessa synergieffekter kan uppstå; ett delat resursutnyttjande, över-

skjutande fördelar av marknadsföring och FoU-verksamhet, liknande affärsenheter samt

en delad image. Vi finner tydliga likheter mellan Buzzell och Gales två första va-

rianter och Porters materiella inbördes förhållanden, samt den tredje med

Porters immateriella dito. Den sistnämnda varianten vill vi dock placera nå-

gonstans i gränslandet mellan immateriella och konkurrentrelaterade inbördes

förhållanden.
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Författarnas beskrivning av de delade resurserna behandlar i första hand hur

företagen bör sträva efter att samordna enheternas gemensamma aktiviteter i

syfte att åstadkomma skalekonomiska fördelar. De överskjutande fördelarna

kan uppstå inom företag där marknadsförings och FoU-inslagen är betydande.

Detta som en följd av att dessa värdeskapande aktiviteter är mindre volymbe-

roende och kan därmed innebära större synergistiska fördelar vid ett företags-

gemensamt utnyttjande. Medan dessa synergieffekter är av mer materiell, eller

konkret, karaktär är de som uppstår ur företagets liknande affärsenheter av

immateriell, eller abstrakt, natur. De uppstår i första hand genom överföring

av kunskap och kompetens mellan de respektive enheterna. Denna kunskaps-

överföring underlättas följaktligen av att enheternas verksamheter i flera

aspekter liknar varandra. Den sista varianten som författarna beskriver liknar i

viss utsträckning Porters konkurrentrelaterade inbördes förhållanden, utan att

för den skull uttryckligen beskriva konkurrenternas roll i resonemanget. Likt

vad begreppet delad image tyder på behandlar denna synergi hur en affärs-

verksamhet kan dra nytta av den image som företaget skapat sig inom andra

verksamhetsgrenar.

4.3.4 Delat resursutnyttjande och kunskapsöverföring
De resonemang som Grant (1992:203f) använder sig av är tydligare relaterade

till företagens föreställningar om synergieffekter associerade med en diversifie-

rad verksamhet. Genom att kombinera olika verksamhetsområden i ett företag

förväntades sig undersökningens företag åstadkomma synergieffekter av fram-

förallt två olika typer; skapandet av skalekonomier till följd av ett bättre resurs-

utnyttjande samt överförandet av kunskap och kompetens mellan de olika enheterna. I

likhet med hur vi valt att klassificera ovanstående teoretiker finner vi även här

tydliga likheter mellan dessa båda varianter och Porters materiella och imma-

teriella diton.
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I syfte att tydligare redogöra för vad de ovanstående typerna består i beskriver

Grant (1992:211ff) hur dessa tar sig uttryck i sex områden av mer specifik ka-

raktär. Av dessa finner vi att endast två faller något utanför Porters och

Grants ovanstående distinktioner, varför vi väljer att endast redogöra för des-

sa. Även Grant (1992:214f) har valt att placera dessa sist i sin uppräkning, vil-

ket vi ser som en indikation på dess något annorlunda karaktär. Överförandet av

rykte behandlar i stort samma aspekter som Buzzell och Gales delade image,

det vill säga hur företaget kan utnyttja enheternas och helhetens samlade ima-

ge och anseende på marknaden. Det avslutande området benämner Grant

(1992:215) storleksfördelar. Författaren vill betona att det inte uteslutande hand-

lar om resursfördelning utan rena, inte nödvändigtvis direkt kostnadsrelatera-

de, konkurrensfördelar associerade med företagets storlek. Vid en klassifice-

ring faller denna närmare Porters materiella aspekter, men vi vill ändå tydlig-

göra detta resonemang då vi finner det särskilt intressant, något som exempel-

vis framgår av vårt val av två större och två mindre fallstudieföretag.

4.3.5 Delade materiella resurser och kunskaper
Goold och Campbell (2000:72f) betonar vikten för företag att identifiera och

söka utnyttja olika typer av synergieffekter mellan olika verksamhetsområden

eller mellan internationellt skilda enheter. Författarna definierar sex typer av

synergier bland vilka vi återigen finner tydliga likheter med delar av Porters

och andra teoretikers resonemang, men även en del intressanta skillnader.

Goold och Campbells (2000:74) två inledande varianter, delade materiella resurser

och delat kunnande, är i det närmaste desamma som Porters materiella och im-

materiella inbördes förhållanden.

I författarnas beskrivning av de två efterföljande, central förhandlingskraft (poo-

led negotiating power) och vertikal integration, anser vi oss också finna likheter
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med Porters materiella variant. Goold och Campbell (2000:75) beskriver den

första av dessa två som de kostnadsfördelar ett företag kan åtnjuta som en

följd av skalekonomier genom företagscentrala förhandlings- och inköpsfunk-

tioner. Den andra varianten består i de fördelar företaget kan dra nytta av ge-

nom en bättre koordinering av enheternas handelsförhållande, i syfte att nå ett

bättre resursutnyttjande. Det är oss tydligt att dessa båda inte uteslutande kan

kategoriseras enligt den materiella aspekten, men att de bör placeras närmare

denna snarare än de immateriella inbördes förhållandena.

De två återstående synergityperna, kombinerat skapande av nya affärsenheter och

koordinerade strategier, anser vi vara svårare att kategorisera, varför vi avser pla-

cera dem emellan övriga varianter. Med den förstnämnda avser författarna hur

företaget kan utnyttja såväl kunskapsöverföring som resursallokering vid ska-

pandet av nya affärsenheter. Det handlar följaktligen om att kombinera för-

fattarnas två förstnämnda källor till synergier och ur dessa skapa nya verksam-

hetsgrenar. Den sistnämnda typen anser vi figurerar på en något mer över-

gripande nivå, med inslag av Porters horisontella strategi och vad han beskri-

ver som konkurrentrelaterade inbördes förhållanden. Författarna menar att

denna typ av fördelar kan uppstå genom att företaget koordinerar de olika en-

heternas strategier och på det viset styr dessa enheters konkurrenssituationer i

förhållande till de företag som Porter benämner flerfrontskonkurrenter.

4.3.6 Försäljnings-, funktions-, investerings- och

ledningssynergier
Redan i kapitlets inledning redogjorde vi för Ansoffs ställning inom synergi-

litteraturen. Hans betydelse är något vi ytterligare vill betona genom att sam-

manfatta avsnittet med de olika synergityperna utifrån hans diskussioner kring

dessa frågor. Ansoffs (1965:19ff) resonemang kring olika typer av synergier är

relativt väl förenliga med de mönster som vi funnit även bland övriga teoreti-
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ker. Vi håller det följaktligen inte för osannolikt att Ansoffs identifierande av

fyra skilda synergityper kan ha fungerat som något av en utgångspunkt för hur

efterföljande teoretiker resonerat.

De fyra synergityperna benämner Ansoff (1965:20) som försäljningssynergier,

funktionssynergier, investeringssynergier och ledningssynergier. Vi avser klassificera de

tre förstnämnda synergityperna i linje med Porters materiella inbördes förhål-

landen. Detta eftersom de samtliga berör hur företaget genom ett effektivare

resursutnyttjande kan åstadkomma en av dessa tre olika synergityper. De be-

skriver var och en olika nyanser och perspektiv av vad Porter och andra teo-

retiker valt att samla under en och samma variant. Den sistnämnda synergity-

pen, ledningssynergier, vill vi vidare likna vid Porters immateriella motsvarig-

het. Även om Ansoff tenderar resonera kring denna kunskapsrelaterade sy-

nergieffekt på en högre ledningsnivå anser vi att likheterna är slående. Det tar

sig främst uttryck i hur företagen bör söka utnyttja olika ledningsnivåers kun-

nande och kompetens för att därigenom åstadkomma synergieffekter.

4.4 Internationalisering som diversifiering

Med hjälp av kapitlets båda inledande avsnitt anser vi oss ha förankrat vår syn

på synergibegreppets teoretiska såväl som mer praktiska orientering. Det är

med dessa grundläggande resonemang i ryggen som vi nu introducerar vårt

internationella angreppssätt. I avsnittet 4.2.2 Diversifieringsaspektens betydelse re-

dogjorde vi just för vilken roll ett företags diversifierade verksamhet anses ha

för förekomsten av synergieffekter. Enkelt har vi beskrivit hur ett företag kan

åtnjuta synergistiska fördelar som en följd av att dess olika verksamhetsgrenar

kan stödja varandra som helhet. Nedan redogör vi tydligare för diversifie-

ringsaspektens betydelse för att sedan även låta den geografiska diversifiering-

en, eller spridningen, bli den internationella motsvarigheten till verksamhets-
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diversifieringen, vid förekomsten av synergier associerade med den internatio-

nella närvaron. Vi anser detta vara ett mycket enkelt, men ändå poängfullt, sätt

att applicera den ofta generellt hållna synergilitteraturen till internationella för-

hållanden.

4.4.1 Företagsstrategi och diversifiering
Vi har tidigare redogjort för hur Porter (1987:43) delar in ett diversifierat fö-

retags strategi i två olika nivåer; en affärsenhetsstrategi samt en strategi på mer

övergripande företagsnivå. Affärsenhetsstrategin är inriktad på hur konkur-

rensfördelar kan skapas inom företagets affärsenheter och de produktområden

där företaget konkurrerar. Företagsstrategin berör hur företaget skall konfigu-

rera och koordinera sina verksamheter för att dess diversifierade verksamheter

skall stärka företaget som helhet. Det är genom den horisontellt orienterade

företagsstrategin som företaget kan dra fördel av affärsenheternas inbördes

förhållanden och därmed kan helheten bli större än summan av de enskilda

delarna.

Av ovanstående diversifieringsresonemang framgår det att synergier använts

dels som förklaringsvariabel och dels som ett tänkt mål med diversifieringen

av verksamheten (Goold & Sommers Luchs, 1996:2ff). Forskning angående

diversifiering och relationen den har till ett företags resultat och konkurrens-

kraft kan grovt sett delas in i två huvudområden, produktdiversifiering och geogra-

fisk diversifiering. (Kim et al, 1989:45) Med bakgrund av vårt angreppssätt finner

vi den geografiska diversifieringen av överordnad betydelse, varför vi mer in-

gående redogör för dessa aspekter. Vi ser dock pedagogiska poänger med att

inledningsvis även beskriva produktdiversifieringen.
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4.4.2 Produktdiversifiering
Produktdiversifiering innebär att företaget diversifierar sin verksamhet till

andra produktområden. Denna diversifiering brukar i sin tur delas in i relaterad

och orelaterad diversifiering. Relaterad diversifiering innebär att diversifiering

sker till ett produktområde som på något sätt är kopplat eller relaterat till fö-

retagets nuvarande produktområde genom liknande aktiviteter i företagets

värdekedja. Normalt brukar dessa kopplingar finnas inom områden som pro-

duktion, marknadsföring eller en gemensam teknologi. Orelaterad diversifie-

ring är diversifiering som sker till ett nytt produktområde som inte har några

uppenbara eller påtagliga kopplingar till befintlig verksamhet. (Hill & Jones,

2001:327)

Ett grundläggande mål med diversifieringen är att den skall bidra till ett ökat

värdeskapande i företaget. Produktdiversifiering kan bidra till detta på i hu-

vudsak tre olika sätt; bättre gemensam företagsledning, överföring av kunskap,

eller genom ett realiserande av skalekonomiska fördelar. (Hill & Jones,

2001:328) Gemensamt för de tre olika metoderna är att de söker åstadkomma

en helhet som är större än summan av de enskilda delarna, det vill säga syner-

gier. Återigen betonas följaktligen diversifieringsaspektens betydelse vid upp-

komsten av synergieffekter, något vi även uppmärksammat vid vår samman-

fattande beskrivning i avsnittet 4.2.3 Vår definition av synergier.

4.4.3 Geografisk diversifiering
I enlighet med vad som nämnts ovan är ett syfte med diversifiering att söka

åstadkomma en helhet som är större än summan av de enskilda delarna. Fö-

retagets geografiska spridning, eller diversifiering som vi valt att benämna det,

är därmed av central betydelse med anledning av våra frågeställningar angåen-

de internationellt associerade synergier. Dess et al (1995:359) beskriver nämn-

da geografiska diversifiering som en internationell motsvarighet till nationell
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produktdiversifiering. I likhet med ovanstående diversifiering har forskning

inom detta område inriktat sig på hur ett ökat värde kan skapas, dock med

skillnaden att diversifieringen i detta fall är geografisk istället för produktin-

riktad. Vi vill göra läsaren uppmärksam på att de studier som genomförts inte

visar på en fullständig enighet, utan att de resultat som presenterats viss ut-

sträckning skiljer sig åt. (Datta et al, 1991:530, Tallman & Li, 1996:179 eller

Dess et al 1995:364f).

Positiva effekter av geografisk diversifiering?
Kim et al ger enligt Dess et al (1995:362) stöd åt antagandet att geografisk di-

versifiering leder till positiva effekter i form av ett bättre resultat till lägre risk.

Denna positiva effekt av geografisk diversifiering kan enligt författarna kopp-

las till tre grundläggande synergistiska fördelar; företaget har en möjlighet att

angripa konkurrenter på flera marknader samtidigt, företaget kan använda sig

av internationell konfigurering och koordinering, samt att diversifieringen ger

företaget en möjlighet att sprida sina risker. Resultaten av studien kan tolkas

som att det föreligger positiva effekter av geografisk diversifiering, att detta

inte är den enda tänkbara tolkningen är dock något som Dess et al (1995:362)

påvisar. Dessa författare belyser att de resultat som Kim et al (Dess et al,

1995:363) redovisade kan vara påverkade av det metodologiska tillvägagångs-

sättet, att mäta resultatet som räntabiliteten på totala tillgångar. Då immateri-

ella tillgångar generellt sett ofta undervärderas på grund av redovisningsregler,

och geografiskt diversifierade företag ofta har en hög andel immateriella till-

gångar, kan det leda till att företagen uppvisar en (för) hög räntabilitet på to-

tala tillgångar. Med anledning av detta skulle det således inte föreligga några

automatiska synergirelaterade fördelar av geografisk diversifiering, utan resul-

tatet skulle bero på det metodologiska tillvägagångssättet. (Dess et al,

1995:363)
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Det finns å andra sidan en mängd författare som ger stöd åt resonemang lik-

nande de som förts fram av Kim et al. Exempelvis beskriver Kogut (1985:37)

liknande fördelar associerade med en internationell närvaro. Konfigurering

och koordinering nämns som metoder vilka ett internationellt företag har

möjlighet att använda sig av för att bättre utnyttja sin internationella närvaro,

något vi beskriver mer ingående i avsnittet 4.8 Utnyttjandet av internationellt asso-

cierade synergier. Genom detta kan företaget ytterligare stärka sin konkurrens-

kraft och därmed också kapitalisera på sina konkurrensfördelar. Även Tallman

och Li (1996:191f) visar på undersökningsresultat som tyder på att det förelig-

ger synergistiska fördelar med geografisk diversifiering då de internationella

företagen i undersökningen visade upp bättre resultat till följd av diversifie-

ringen. Författarna poängterar dock att dessa positiva effekter till viss del är

företagsberoende samt påverkad av företagets strategi, ledning och interna

struktur.

Grant (1987:87f) ger i sin studie också stöd för att geografisk diversifiering är

associerat med synergirelaterade fördelar och leder till högre resultat. Författa-

ren belyser vidare att företagets nationalitet har en påverkan på framgången av

diversifieringen, men samtidigt att riktningen av den geografiska diversifie-

ringen inte har någon större påverkan. Detta tillsammans med avsaknaden av

olika branschers betydelse ger enligt författaren stöd åt att de olika resultat

som observerats i högre utsträckning är beroende av företagens resurser,

strategisk ledning och interna struktur, vilket är i enlighet med Tallman och

Lis (1996:191f) resultat.

4.5 Internationellt associerade synergier

Med hjälp av föregående avsnitts beskrivning av den geografiska diversifie-

ringens betydelse för de internationellt associerade synergierna har vi introdu-
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cerat och förankrat vårt internationella perspektiv. Vi vill därför fokusera

kring de internationella företagens unika förutsättningar, de begränsande hin-

der såväl som de möjliggörande fördelar som uppstår till följd av företagens

internationella närvaro. I syfte att ytterligare förenkla förståelsen för vårt reso-

nemang låter vi även dessa synergieffekter belysas och beskrivas utifrån de väl

förankrade materiella och immateriella perspektiven. På detta sätt vill vi intro-

ducera ytterligare en dimension av internationellt associerade synergier, utan

att för den skull utesluta de synergityper vi tidigare redogjort för. Vi anser oss

därmed sökt skapa en god grund för fortsatta resonemang kring förekomsten

av internationellt associerade synergier.

4.5.1 Internationaliseringen som en källa till framgång?
I föregående avsnitt förde vi diskussioner kring diversifieringens påverkan på

uppkomsten av synergirelaterade effekter och hur detta fenomen kan relateras

till internationaliseringsaspekten. Detta är ett samband som även Palich et al

(1996:171) identifierat i deras något kritiska artikel kring de fördelar som ofta

associeras med en internationellt spridd verksamhet. Författarna erkänner de

poänger Porter (1985:180) gör vid sin distinktion av materiella och immateri-

ella synergistiska effekter, men argumenterar samtidigt för resonemangets

strikt nationella tillämpningsmöjligheter. De menar istället att en internationell

verksamhet, och därmed en geografisk diversifiering, medför större hinder

snarare än fördelar för företagen.

Ett internationellt företag går, enligt Palich et al (1996:171f), miste om de sy-

nergieffekter vi redogjort för tidigare, främst på grund av fyra hinder associe-

rade med utnyttjandet av dessa effekter. Författarna benämner dessa hinder

för marknads-, produktions-, teknologi- och kognitionsrelaterade hinder. Vi anser att

de två förstnämnda beskriver hur författarna vill påvisa svårigheterna för geo-

grafiskt diversifierade företag att utnyttja de materiella synergieffekterna. Detta
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samtidigt som de två efterföljande i högre grad kan ses som kritik mot de im-

materiella varianterna av synergier.

Marknads- och produktionshinder
Författarna anser att de marknadsrelaterade hindren uppstår i och med de na-

tionella marknadernas skilda efterfrågemönster. Detta innebär att de interna-

tionella företagen får svårare att utnyttja motsvarande skalekonomiska fördelar

som kan uppstå på en nationell marknad med mer homogen efterfrågan, trots

de teoretiska möjligheterna till ännu större försäljningsvolymer. Detta gör det

följaktligen svårare för företaget att utnyttja gemensamma marknads- och för-

säljningsorganisationer för de geografiskt spridda enheterna. På liknande sätt

anser författarna att de materiella synergieffekterna begränsas av produktions-

relaterade hinder. De nationellt skilda efterfrågemönstrena medför att företa-

gen tvingas modifiera och anpassa sina produkter till de olika marknadernas

krav. Detta skapar problem för företaget att koordinera och kombinera mot-

svarande värdeskapande aktiviteter affärsenheterna emellan, vilket i sin tur

innebär att de så eftersträvansvärda skalekonomiska fördelarna mister i kraft

och betydelse. (Palich et al, 1996:171f)

Teknologi- och kognitionshinder
De ovan beskrivna hindren beskriver de geografiskt diversifierade företagens

svårigheter att utnyttja de materiellt orienterade synergieffekterna, medan de

teknologi- och kognitionsrelaterade hindren behandlar svårigheterna för den-

na typ av företag att utnyttja de immateriella motsvarigheterna.

Palich et al (1996:172) erkänner flertalet av de fördelar som kan uppstå genom

kunskaps- och kompetensöverföring mellan flera forsknings- och utvecklings-

enheter, framförallt inom utvecklingen av ny teknologi. Dessa möjligheter

tillteknologiöverföring och –utveckling anser dock författarna begränsas av de

kulturella skillnader som ofta föreligger länder och regioner emellan. De anser
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att teknologi och annan kunskap är lättast överförbar mellan länder med lik-

nande kulturella förhållanden, vilket följaktligen begränsar ett internationellt

företags möjligheter att utnyttja denna typ av immateriella synergier. Avslut-

ningsvis argumenterar Palich et al (1996:172) för de kognitionsbaserade hinder

som medför att individer med olika kognitiva föreställningar reagerar annor-

lunda på företagets åtgärder. Detta medför återigen att företaget kan uppleva

svårigheter att utnyttja fördelarna med de kulturella skillnaderna på ett sätt

som gynnar företagets lönsamhet.

4.5.2 Materiellt och internationellt
Då de materiellt orienterade synergierna i första hand består i etablerandet av

skalekonomiska fördelar och ett effektivare resursutnyttjande anser vi att en

medvetenhet kring den kritik som Palich et al (1996:171f) framför är såväl

betydelsefull som poängfull. I de fall där de internationella marknadsförutsätt-

ningarna och efterfrågemönstrena är tydligt skilda länder emellan minskar fö-

retagens möjligheter att utnyttja internationellt associerade materiella synergi-

er. På samma sätt anser vi dock det vara viktigt att skapa sig en medvetenhet

kring möjligheterna att under andra marknads- och produktionsförutsättning-

ar utnyttja de möjligheter som kan associeras med de materiella synergierna.

Det finns materiella synergieffekter som beskrivs som en direkt följd av en

internationell närvaro. Istället för att uttryckligen behandla samlokaliserandet

av värdeskapande aktiviteter likt de synergieffekter vi tidigare redogjort för,

rör dessa resonemang i högre utsträckning de fördelar som associeras med

allokeringen av företagets verksamheter. Fraering och Prasad (1999:451f) ar-

gumenterar för tre betydelsefulla synergirelaterade fördelar som multinatio-

nella företag kan åtnjuta. De beskriver hur företagen kan utnyttja internationella

källor (international sourcing), internationella logistiska system samt minskade total-

kostnader associerade med ägande och produktion.
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Författarna argumenterar för hur företaget via en internationell närvaro kan

dra fördel av utnyttjandet av internationella källor och på det viset reducera

kostnader samt förbättra såväl kvalitet som flexibilitet i olika produktions- och

logistikrelaterade processer. Genom att koordinera inköpen från flertalet in-

ternationella källor kan företagen utnyttja olika landsspecifika kostnadsfördelar

och därmed sänka sina totalkostnader. Fraering och Prasad (1999:452f) menar

att företagen på detta sätt bör utnyttja de synergier som kan associeras med att

allokera olika värdeskapande aktiviteter till specifika länder. Vidare redogör

författarna för vikten av ett väl fungerande logistik- och distributionssystem

för att kunna dra nytta av ovan beskrivna synergieffekter. De förespråkar in-

tegrerade logistiska lösningar för att bättre kunna koordinera in- och utgående

leveranser och därmed kunna minimera kostnaderna trots ett internationellt

nät av distributörer och leverantörer.

Sammanfattningsvis anser Fraering och Prasad (1999:453f) att företagen kan

uppnå övergripande kostnadsfördelar genom en effektiv resursförsörjning,

kostnadseffektiva produktionsallokeringar samt intelligenta logistiska system.

Dessa totalkostnadsfördelar består följaktligen i att de internationella företa-

gen kan utnyttja produktions-, organisations- och allokeringsrelaterade förde-

lar. (Fraering och Prasad, 1999:454)

Det handlar sammanfattningsvis om att de geografiskt diversifierade enheter-

na bör utnyttja de landsspecifika fördelarna för att på detta sätt förbättra eller

bibehålla företagets konkurrensposition inom de respektive värdeskapande

aktiviteterna. (Juga, 1996:53) Det internationella företaget kan följaktligen dra

nytta av synergieffekter som skalekonomiska och allokeringsrelaterade förde-

lar samt innovationsförmåga inom exempelvis teknologisk utveckling.
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4.5.3 Immateriellt och internationellt
I enlighet med ovanstående resonemang anser vi att introducerandet av de

teknologi- och kognitionsrelaterade hindren kan ses som kritik mot de tradi-

tionellt immateriella synergieffekterna. (Palich et al, 1996:171f) Denna typ av

synergier har vi tidigare beskrivit som möjligheterna för företag att överföra

kunskap, kunnande och kompetens mellan de olika affärsenheterna. Möjlig-

heten för företag att kapitalisera på denna typ av effekter mellan internatio-

nellt diversifierade enheter anses dock av Palich et al (1996:172) begränsas av

de kulturella skillnader som förekommer mellan dessa affärsenheter.

Enligt Adler (1997:98f) tenderar människor i allmänhet sällan se några fördelar

med kulturella skillnader, utan delar ofta de åsikter som beskrivits ovan. Dessa

problem uppstår ofta i och med att människor med skilda kulturella bakgrun-

der tänker och agerar på olika sätt, vilket naturligt försvårar likriktningen av en

organisations arbete. Följaktligen kan detta innebära problem för företagen att

effektivt utnyttja de synergieffekter som associeras med kunskaps- och kom-

petensöverföring mellan olika affärsenheter. Trots förekomsten av dessa, och

andra, nackdelar argumenterar flertalet teoretiker för de synergistiska fördelar

som en kulturell mångfald kan medföra, inte minst inom utvecklandet av just

kunskap och kompetens. (Adler, 1997:101ff och Iles, 1995:44ff)

Iles (1995:45) betonar att nämnda fördelar inte uppstår av sig själva, utan att

de endast genom ett skickligt ledarskap kan vara en källa till kreativitet och

innovationer. Det kräver följaktligen ett aktivt och väl genomarbetat handlan-

de för att kunna utnyttja denna typ av synergirelaterade fördelar. Detta hand-

lande beskrivs av Adler (1997:105f) som grundat i en insiktsfull kommunika-

tion om skillnadernas förekomst. Enligt författaren är det viktigt för ledningen

såväl som organisationen i övrigt att vara medveten om de positiva och nega-
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tiva effekter som dessa skillnader kan medföra, först då är företaget rustat för

att utnyttja fördelarna och minimera nackdelarna.

I lärande och utvecklande processer kan individernas skilda ursprung vara en

tillgång i och med uppkomsten av nya idéer och perspektiv. Under förutsätt-

ning att de kulturella skillnaderna erkänns, värderas och utnyttjas kan de med-

föra tydliga positiva synergistiska effekter i företaget. Det kan exempelvis ta

sig uttryck i bättre marknadskännedom, bättre kund- och leverantörsrelationer

samt en attraktivare och öppnare organisation för medarbetarna. (Iles,

1995:52f) Två av de viktigaste faktorerna i utnyttjandet av dessa kulturella syner-

gier anser Adler (1997:115f) vara kombinerandet av medvetenheten kring sin

egen och andra kulturer. Genom en sådan insikt och ett handlande i enlighet

med denna anser författaren att företaget kan vända de nackdelar som bland

andra Palich et al (1996:172) beskriver till tydliga fördelar, framförallt inom

problemlösning samt kunskaps- och kompetensutveckling.

4.5.4 Internationaliseringen som en källa till framgång!
Vi har med hjälp av Changs (1997) diskussioner kring hur en global expansion

kan erbjuda stora möjligheter för företag att bättre kapitalisera på sina tillgång-

ar i avsikt att beskriva de positiva aspekterna med ett företags internationella

närvaro. Vi vill lyfta fram Changs (1997:230) resonemang kring de materiellt

orienterade fördelar som de immateriellt relaterade synergieffekterna för med

sig. Han beskriver hur ett internationellt företag kan dra nytta av den varie-

rande kompetens som återfinns inom företaget genom ett effektivt ledarskap

och koordinerande av de geografiskt spridda affärsenheterna. Genom att på

detta sätt skapa en kunskaps- och kompetensöverföring mellan de olika en-

heterna anser Chang (1997:230) att företaget kan åtnjuta betydande erfaren-

hetskurvfördelar i förhållande till sina konkurrenter. Dessa immateriella

aspekter av internationellt associerade synergier skapar då materiellt relaterade
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följdeffekter i form av ett effektivare resursutnyttjande, vilket i sin tur ger fö-

retaget kostnadsfördelar. Ytterligare tecken på de internationellt relaterade

fördelarna beskrivs då författaren refererar till nyare forskning som anser att

dessa fördelar är än tydligare då marknaden inte redan karaktäriseras av ett

flertal liknande internationella aktörer.

Vi vill i sammanhanget framhäva de likheter med Porters konkurrentrelatera-

de inbördes förhållanden som återfinns i Changs resonemang. Författaren

hävdar att ett företags konkurrentposition i ett land påverkas av den i ett an-

nat, vilket innebär att de olika enheterna tenderar att vara relativt beroende av

varandra när det kommer till strategiska och operationella frågor. (Chang,

1997:232) Följaktligen påverkas företaget av andra konkurrenters geografiska

diversifiering vilket i sin tur kan påverka dess konkurrentposition på markna-

den.

För att kunna utnyttja dessa möjligheter bättre än konkurrenterna betonar

Chang (1997:232f) vikten av att utveckla företagets anpassningsbarhet till nya

idéer och förhållanden. Genom att kunna dra nytta av en sådan förmåga kan

företaget sedan förbättra det teknologiska kunnandet, de marknadsorienterade

styrkorna samt ledningens organisatoriska kompetenser. För att kunna stärka

och förbättra sin internationella närvaro och framgång bör företaget följaktli-

gen kontinuerligt utveckla sitt globala lärande. Detta i syfte att ytterligare för-

bättra sina kunskaper och kompetenser om hur företaget kan och bör hantera

den globala omvärldens dynamiska förändringar.

4.6 Halvvägssummering

Tillsammans anser vi att de hittills förda teoretiska resonemangen givit oss en

tydlig bild av hur teorin stödjer förekomsten av dessa internationellt associe-
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rade synergier. Ur en ofta generellt hållen synergilitteratur anser vi oss genom

enkla grepp ha vridit resonemanget på ett sådant sätt att en bild av fenome-

nets teoretiska förankring kan urtolkas. För att underlätta förståelsen för de

fortsatta resonemangen kring utnyttjandet av dessa synergieffekter har vi för

avsikt att sammanfatta dessa hittills förda resonemang.

4.6.1 Det teoretiska stödet
Inledningsvis redogjorde vi för de bakomliggande resonemangen kring syner-

gibegreppet för att ur dessa låta vårt sätt att definiera synergier utkristallisera

sig. Vi har valt att beskriva synergieffekter såsom en möjlighet att via en diversifie-

rad verksamhet åstadkomma ett resultat där helheten blir större än summan av de enskilda

delarna, vilket vi matematiskt illustrerar som 2 + 2 > 4. På detta sätt tydliggör vi

även för vårt val att i första hand koncentrera oss till de positiva synergieffek-

terna.

Med hjälp av vår beskrivning av de olika synergityper som vi funnit relevanta

för våra studier har vi åstadkommit en mer konkret förankring av ett teore-

tiskt abstrakt begrepp. Det genomgående mest betydelsefulla bidraget av dessa

teoretikers beskrivningar är distinktionen mellan de materiella och immateriella

synergierna. Enkelt uttryckt kan de materiellt orienterade synergierna anses

bestå i ett effektivare resursutnyttjande och den immateriella motsvarigheten i

överföringen av kunskap och kompetens. Detta är en uppdelning vi funnit

värdefull även under senare resonemang, varför vi låtit den löpa genom och

vara återkommande under samtliga delar av kapitlet.

Med hjälp av en tydlig referens till diversifieringsaspektens betydelse introdu-

cerade vi så vårt internationella perspektiv. Genom att låta den geografiska

diversifieringen vara den internationella motsvarigheten till den traditionella

verksamhetsdiversifieringen anser vi oss ha funnit ett enkelt, men poängfullt,
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instrument för analyserandet av de internationellt associerade synergierna.

Med utgångspunkt i detta såväl som tidigare resonemang har vi dessutom re-

sonerat kring de internationella företagens unika förutsättningar. Återigen

fann vi de materiella och immateriella aspekterna värdefulla och har utifrån

dessa även fördjupat oss i de internationellt associerade synergierna.

Med bakgrund av denna bas av teoretiska resonemang och diskussioner finner

vi det logiskt att i efterföljande avsnitt mer konkret beskriva hur företaget an-

ses kunna utnyttja dessa synergieffekter i ett konkurrenskraftsstärkande syfte.

4.7 Utnyttjandet av internationellt associerade
synergier

Tidigare resonemang har i första hand syftat till att belysa det bakomliggande

teoretiska stödet för de internationellt associerade synergierna. En logisk följd

av detta anser vi därför vara ett resonemang kring hur ovan beskrivna synergi-

effekter kan tas tillvara och utnyttjas inom företagen. De internationella insla-

gen är även här av stor betydelse då denna typ av företag agerar under helt

skilda förutsättningar och med andra möjligheter än nationellt koncentrerade

företag. I många fall rör det sig om ett aktivt agerande där företagen kan ut-

nyttja synergimöjligheterna och därmed dra fördel av dess positiva effekter.

Avsnittet kommer följaktligen att behandla en syntes av olika teoretikers sätt

att beskriva hur företagen genom en praktisk och organisatorisk anpassning

kan utnyttja och dra fördel av dessa synergieffekter.

4.7.1 En organisatorisk anpassning
Med vår tydligt internationella utgångspunkt finner vi Porters (1986:9ff) reso-

nemang grundläggande för hur företagen organisatoriskt kan anpassa sig för

att dra fördel av sin internationella närvaro. Författarens resonemang grundas
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i företagets internationella strategi och hur denna utformas och byggs upp ut-

ifrån hur företaget väljer att konfigurera och koordinera sina verksamheter. Vi

finner att detta resonemang på ett följsamt sätt knyter samman de teoretiska

diskussioner som vi tidigare fört i direkt anslutning till diskussionen kring sy-

nergieffekter i allmänhet och internationellt associerade synergier i synnerhet.

En av de viktigaste förutsättningarna, eller bakomliggande resonemangen, an-

ser vi vara distinktionen av hur branschen eller marknaden ser ut. Porter

(1986:11f) beskriver hur konkurrensen på en internationell nivå påverkar fö-

retaget beroende på om den kan karaktäriseras som multiinhemsk (multidomes-

tic) eller global. De företag som figurerar på en multiinhemsk marknad anses

vara oberoende av konkurrensen på andra nationella marknader, medan en

fullständigt global marknad karaktäriseras av att ett företags position är starkt

påverkad och beroende av dess konkurrensposition på andra marknader. Vi

anser följaktligen att denna distinktion är betydelsefull för att skapa sig en

grundläggande förståelse för hur ett internationellt verksamt företag kan på-

verka sin konkurrenssituation.

Det är med utgångspunkt i ovanstående marknadsförhållanden som företa-

gens behov av en organisatorisk anpassning träder fram. Enligt Porter

(1986:17f) kan ett företags sätt att konkurrera internationellt beskrivas utifrån

hur företaget konfigurerar och koordinerar sina olika värdeskapande aktivite-

ter. Konfigureringsaspekten belyser hur företaget väljer att geografiskt allokera

de olika aktiviteterna medan koordineringen beskriver hur dessa samordnas

med varandra. Företag som tillämpar en global strategi försöker dra fördelar

av sin internationella närvaro genom att på olika sätt kombinera de båda

ovanstående metoderna, varför de i sammanhanget inte bör anses utesluta

varandra, utan snarare kan betraktas som inbördes beroende.
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Konfigureringsaspekten beskriver hur företaget genom att koncentrera olika

aktiviteter till ett fåtal olika länder kan dra nytta av skalekonomiska fördelar

och därigenom också snabbare förflytta sig längs erfarenhetskurvan. Ett inter-

nationellt väletablerat företag har dessutom möjligheter att allokera olika akti-

viteter till olika länder och därigenom kunna utnyttja olika landsspecifika för-

delar. Genom att dessutom allokera till varandra stödjande aktiviteter i samma

länder eller regioner kan företaget även underlätta koordineringen av dessa.

Det är genom att använda sig av dessa främst konfigureringsrelaterade meto-

der som företaget i första hand kan utnyttja de materiellt orienterade synergi-

effekterna. På motsvarande sätt finner vi, i enlighet med Porters (1986:21f)

resonemang, att en effektiv koordinering av de värdeskapande aktiviteterna

kan underlätta och förbättra kunskaps- och kompetensöverföringen mellan

företagets olika enheter, i linje med utnyttjandet av de immateriella synergier-

na.

4.7.2 Konfigurering
Ett internationellt företag kan genom att allokera sina värdeskapande aktivi-

teter till olika länder optimera konfigureringen av sina internationellt spridda

verksamheter. Denna allokering drivs av möjligheterna att kunna optimera

olika aktiviteter i värdekedjan genom att utnyttja olika geografiska och lands-

specifika fördelar. Vanligtvis fokuseras motiven bakom dessa konfigurerings-

aspekter till de kostnadsfördelar som allokering av en viss typ av verksamhet i

ett land kan medföra. Enligt Vos och Akkermans (1996:57) är det dock inte

uteslutande dessa rent ekonomiska argument som är avgörande för ett före-

tags verksamhetsallokering, utan även andra service- och marknadsrelaterade

aspekter måste beaktas.

Utöver ovanstående strikt kostnadsmässiga eller marknadsorienterade fördelar

med att allokera olika typer av verksamheter i olika länder betonar Vos och
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Akkermans (1996:64) betydelsen av ledningens subjektiva bedömningar och

åsikter. På detta sätt vill de förklara att ett företags verksamhetskonfigurering,

ur ett rent ekonomiskt perspektiv, inte alltid ter sig fullständigt rationellt. Med

bakgrund av omvärldens dynamik och oförutsägbarhet anser de därför att

dessa typer av val inte endast kan analyseras utifrån statiska och kostnadsrela-

terade modeller.

Utnyttjandet av dessa regions- eller landsspecifika fördelar är dessutom för-

knippade med höga kostnader, varför storleksaspekten är betydelsefull även i

detta sammanhang. Ett mindre företag saknar de finansiella möjligheterna och

därför är dess internationella konfigurering vanligtvis inte lika utvecklad som

hos de större multinationella företagen. (Roth, 1992:535) Ett aktivt utnyttjan-

de av olika landsspecifika kostnads- och allokeringsfördelar är även förknip-

pade med omfattande kostnader då internationellt spridda enheter vanligtvis

även kräver en mer kostsam koordinering. (Roth, 1992:533f)

4.7.3 Koordinering
På en generell nivå resoneras det ofta kring koordineringsaspektens påverkan

på den praktiska implementeringen av ett företags internationella strategi. Ex-

empelvis kräver ett företag som i stor utsträckning försöker utnyttja olika allo-

keringsfördelar ofta en mer avancerad samordningsfunktion. Hur denna ko-

ordinering tar sig uttryck är dock inte endast beroende av var enheterna är

placerade, utan även hur de är utformade och strukturerade. (Roth, 1992:534f)

På dagens internationella marknader råder ett stort tryck på företagen att kun-

na anpassa sig till lokala såväl som globala förhållanden. Detta innebär att kra-

ven på att integrera de internationellt spridda aktiviteterna ökar, vilket i sin tur

även bör öka efterfrågan på utvecklandet av företagets koordineringsmeka-

nismer. Det råder, enligt Martinez och Jarillo (1991:430), en stark korrelation
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mellan den roll dotterbolaget innehar och vilken typ av koordinering som ef-

terfrågas, vilket ställer ytterligare krav på samordningens utformande. Förfat-

tarna anser dock att denna individuella anpassning ryms inom skillnaderna på

de formella och informella administrativa verktygen.

Flaherty (1992:255) väljer att använda sig av koordineringstermen som ett

verktyg för att kunna motsvara kundernas skilda efterfrågemönster, men ändå

dra fördel av internationell produktion. Många tillverkande företag har dragit

fördel av allokeringsaspekterna, men har i och med en geografisk diversifierad

organisation haft svårigheter att utnyttja de synergistiska effekterna. Genom

att göra flera av enheterna inbördes beroende av varandra menar Flaherty

(1992:265) att företagen kan skapa incitament för förbättrade koordinerings-

verktyg. På detta sätt kan samordningen av företagets olika verksamheter un-

derlätta utnyttjandet av de såväl materiellt som immateriellt associerade syner-

gieffekterna.

4.7.4 Implikationer av en organisatorisk anpassning
För att åstadkomma en framgångsrik koordinering och konfigurering för att

därigenom effektivisera utnyttjandet av de internationella fördelarna är för-

hållandet mellan företagets centrala delar och dess olika enheter av stor bety-

delse. I likhet med Roth (1992:534f) resonerar Bartlett och Ghoshal

(1992:637) om vikten att organisera verksamheten på ett sätt som inte uteslu-

ter enheternas unika förutsättningar och förhållanden. Alltför generella struk-

turer och modeller tenderar att bortse från de specifika enheternas unika

kompetenser, vilket avsevärt försämrar möjligheterna att kunna dra fördel av

de internationellt associerade synergierna. Då ett företag skall utnyttja förde-

larna av en global integration är behovet av symmetri och enhetlighet mellan

enheterna begränsat. På motsvarande sätt skapar å andra sidan alltför stor

handlingsfrihet hos de enskilda enheterna betydande problem för företagsled-
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ningens implementerande och utnyttjande av dess övergripande strategier.

(Bartlett och Ghoshal, 1992:637)

Dessa båda perspektiv skapar följaktligen tydliga begränsningar i företagets

organisatoriska anpassningsmöjligheter. Ett övergripande symmetriskt för-

hållningssätt tenderar att överkompensera för mindre marknaders behov,

samtidigt som strategiskt mer betydelsefulla marknader negligeras i viss grad.

Å andra sidan riskerar företaget att underutnyttja dess globala tillgångar och

kapaciteter genom att istället adressera alltför mycket ansvar och självstyre till

de respektive enheterna. På liknande sätt begränsar ett ökat centralt kontroll-

behov de nationella enheternas motivation och kreativitet, vilket ytterligare

försämrar deras ansvarskänsla och lojalitet till företaget som helhet. Återigen

betonar därför Bartlett och Ghoshal (1992:638) betydelsen att skapa ett för-

hållande av inbördes beroende, i motsats till de vanligtvis högre graderna av

autonomitet och självstyre.

Sammanfattningsvis tenderar behovet av en ökad koordinering och samord-

ning mellan en internationell organisations olika enheter leda till en ytterligare

förstärkt moderorganisation. Detta medför följaktligen att dotterbolagens roll

blir allt mer perifer då de främst fungerar som exekverare av moderbolagets

strategiska beslut. Ett internationellt företag besitter stora fördelar till följd av

sin vidspriddhet, något som inte utnyttjas till fullo i ett företag där de över-

gripande strategiernas betydelse kväver den nationella entreprenörs- och in-

novationsandan. Därför anser Bartlett och Ghoshal (1992:644) att enheterna

bör samordnas och koordineras på ett sådant sätt att företaget som helhet kan

utnyttja den information, kunskap och kompetens som endast kan absorberas

av de respektive dotterbolagen. Detta är endast möjligt genom skapandet av

ömsesidiga beroendeställningar inom företaget.
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”An international company enjoys a big advantage over a national one: it is exposed

to a wider and more diverse range of environmental stimuli”

Bartlett och Ghoshal, 1992:644

I enlighet med ovanstående resonemang vill vi betona vikten av att utnyttja

den lokala kunskapen om de unika marknadsförhållandena. Betydelsen av

marknads- och kundstrukturen kan inte nog påpekas varför vi vill återanknyta

till Porters (1986:11f) distinktioner av multiinhemsk kontra global konkurrens.

Hur ett internationellt etablerat företag bör konfigurera och koordinera sin

verksamhet är följaktligen starkt beroende av hur marknads- och kundstruktu-

ren utvecklas.

4.8 Synergiers påverkan på konkurrenskraften

Likt vad som beskrivits i ovanstående avsnitt är det betydelsefullt för ett före-

tag att utnyttja och förbättra sin konkurrensposition. Vi har för avsikt att med

denna avslutande del knyta samman våra resonemang kring de internationellt

associerade synergierna med hur de kan anses stärka företagets konkurrens-

kraft. Det är vår avsikt att på detta sätt tydliggöra det bakomliggande syftet

kring ett vinstdrivande företags synergiarbete. Vi är följaktligen av uppfatt-

ningen att synergierna i en praktisk orientering är mindre intressanta såvida de

inte kan omsättas i en tillfälligt eller långsiktigt stärkt konkurrenskraft.

4.8.1 Synergiers förhållande till konkurrenskraft
I enlighet med det som redogjorts för ovan anser vi att sökandet efter synergi-

er besitter en naturlig och central plats i ett företags strategiformuleringspro-

cess. Relaterat till detta är den relation som finns mellan synergier och ett fö-

retags konkurrenskraft. För ett internationellt företag kan utnyttjandet av in-

ternationellt associerade synergimöjligheter vara ett sätt att stärka företagets

totala konkurrenskraft. Att praktiskt lyckas realisera nämnda synergimöjlighe-
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ter och omsätta de i konkret konkurrenskraft är dock något som visat sig vara

belagt med svårigheter (Ensign, 1998; Gruca et al, 1997 och Goold & Cam-

bell, 2000).

Ensign (1998:657) beskriver att möjligheterna att omsätta synergimöjligheter i

konkurrenskraft är beroende på två grundläggande faktorer. Den första fak-

torn är inom vilka områden som ett företag försöker att utnyttja inbördes för-

hållanden för att dela på olika resurser. Det är en viktig faktor med anledning

av att potentiella synergimöjligheter är beroende av marknadens och företa-

gets struktur. Den andra faktorn som påverkar om synergimöjligheterna kan

omsättas i realiserbar konkurrenskraft är hur effektivt företaget är på att leda

och styra ovan nämnda förhållanden. Vidare beskriver Ensign (1998:662) att

en grundläggande förutsättning för att synergimöjligheterna skall bidra till fö-

retagets konkurrenskraft är att fördelarna med att utnyttja de inbördes förhål-

landena är större än kostnaderna för koordineringen.

I enlighet med vad som beskrivits tidigare i teorikapitlet kan synergier skapas

genom ett delat utnyttjande av ett företags resurser. Synergierna kan skapas

dels genom att gemensamt nyttja olika värdeskapande aktiviteter och dels ge-

nom ett gemensamt nyttjande av kunskap och erfarenheter. Ensign (1998:663)

beskriver dock att synergier genom gemensamma kunskaper och erfarenheter

endast kan uppkomma och leda till en ökad konkurrenskraft under förutsätt-

ningen att affärsenheterna har generiska likheter. Detta innebär att enheterna

bör inneha strategiska likheter, det vill säga inriktning på låg kostnad eller dif-

ferentiering. Andra betydelsefulla generiska likheter berör om affärsenheterna

har liknande kunder, marknads- och organisationsstrukturer. De delade kun-

skaperna måste dessutom härröra sig till kärnområden och vara ny eller för-

bättrad kunskap för den mottagande affärsenheten. Även Gruca et al

(1997:608ff) uttrycker liknande åsikter, men betonar också att de resurser som
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delas inte får vara av det slag att det föreligger volymbegränsningar för dess

användning samt att de även måste vara kritiska för företaget.

4.8.2 Svårimiterbara kompetenser
Vi anser i enlighet med Ensign (1998:665) och Gruca et al (1997:609) att det

resursbaserade synsättet (Grant, 1991) och resonemang kring ett företags

kärnkompetenser (Prahalad & Hamel, 1998), där fokus ligger på konkurrens-

kraft genom företagets förmågor och kompetenser, kan användas för att ge

ytterligare stöd åt och förståelse för ovanstående synergiresonemang. En kon-

sekvens av detta är att svårigheterna för konkurrenter att kopiera företagets

synergieffekter är av stor betydelse för om dessa kommer att leda till ökad

konkurrenskraft. Synergierna kommer inte att leda till varaktiga konkurrens-

fördelar om dessa inte är svåra att kopiera för konkurrenter.

Förhållandet mellan synergier och konkurrenskraft kan sammanfattas i följan-

de punkter:

� Ett gemensamt nyttjande av resurser eller kunskap och erfarenhet är en

förutsättning för synergier, men inte tillräckligt för att dessa skall reali-

seras och skapa varaktiga konkurrensfördelar.

� Resurserna och kunskapen får vidare inte vara av det slag att det före-

ligger volymbegränsningar, samt att resurserna skall vara av kritiskt slag

för att skapa potential för synergier och konkurrenskraft.

� En grundläggande förutsättning för att synergier skall bidra till ett fö-

retags konkurrenskraft är också att fördelarna med att utnyttja de in-

bördes förhållandena är större än kostnaderna för koordineringen.

� Avslutningsvis krävs det också att de synergier företaget lyckas realisera

är av sådant slag att de är unika och svåra att kopiera för konkurrenter-

na för att de skall leda till varaktiga konkurrensfördelar.
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Att koordinera enheterna i enlighet med ovanstående beskriver Porter

(1985:179) som horisontell strategi och det är genom denna mekanism som

det diversifierade företaget kan förstärka sin konkurrenskraft. Som synes är

relationen mellan synergier och konkurrenskraft belagd med svårigheter och

krav, medan den vardagliga definitionen 2 + 2 > 4 är bedrägligt enkel. Detta

är, enligt vår mening, en av orsakerna till att många försök att kapitalisera på

synergier misslyckas och att synergibegreppet av vissa betraktas med skepsis.

Det föreligger helt enkelt en risk att underskatta svårigheterna genom enkel-

heten i den vardagliga definitionen. Att utnyttja internationellt associerade sy-

nergier för ökad konkurrenskraft innebär dessutom att en internationell di-

mension och påverkan måste appliceras på ovan beskrivna svårigheter och

krav. Den observante, eller optimistiske, läsaren ser förstås också att det ge-

nom den internationella dimensionen uppstår möjligheter, detta genom att

synergierna i och med den internationella dimensionen och den ökande kom-

plexiteten kan bli svårare att kopiera.

4.9 Sammanfattning Synergier – en teoretisk
förankring

Med en kortfattad sammanfattning av den teoretiska basen vill vi nu avsluta

detta teorikapitel, detta ämnar vi göra genom att återknyta till den inledande

illustrationen av teorikapitlets uppbyggnad som beskrev kapitlets upplägg och

struktur.
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Figur 4.3 Teorikapitlets uppbyggnad. En illustration av hur kapitlet Synergier – en teoretisk förankring

är sammansatt.

Teorikapitlet inleddes med avsnittet 4.2 Definition av synergier där vi definierar

synergieffekter såsom en möjlighet att via en diversifierad verksamhet åstadkomma ett

resultat där helheten blir större än summan av de enskilda delarna, vilket vi matematiskt

illustrerar som 2 + 2 > 4. Vidare förklarades i stycke 4.3 Olika typer av synergier att

dessa grovt sett kan delas in i två olika kategorier, materiella och immateriella.

Enkelt uttryckt kan de materiellt orienterade synergierna anses bestå i ett ef-

fektivare resursutnyttjande och den immateriella motsvarigheten i överföring-

en av kunskap och kompetens. Stycke 4.4 Internationalisering som diversifiering för-

klarade relationen mellan synergier och ett företags diversifiering och beskrev

vidare att i denna uppsats är företagets geografiska spridning i fokus. Den

geografiska diversifieringen används således som den internationella motsva-

righeten till den traditionella verksamhetsdiversifieringen.

Avsnittet 4.7 Utnyttjandet av internationellt associerade synergier behandlade det

praktiska utnyttjandet och belyste att för att praktiskt utnyttja internationellt

associerade synergier krävs det en organisatorisk anpassning av företagen.

Denna kan övergripande delas in i hur företagen väljer att konfigurera och koor-
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dinera sin internationella verksamhet. Konfigureringsaspekten belyser hur fö-

retaget väljer att geografiskt allokera de olika aktiviteterna medan koordine-

ringen beskriver hur dessa samordnas med varandra.

Avslutningsvis beskrev vi i avsnittet 4.8 Synergiernas påverkan på konkurrenskraf-

ten relationen mellan synergier och konkurrenskraft. Synergier kan leda till

ökad konkurrenskraft för ett företag, dock är detta belagt med vissa svårighe-

ter och krav. En grundläggande förutsättning är att fördelarna med att utnyttja

de inbördes förhållandena är större än kostnaderna för den organisatoriska

anpassningen. För att konkurrenskraften skall bli varaktig krävs det också att

de synergier företaget lyckas realisera är svåra att kopiera för konkurrenterna.
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5 Synergier – en empirisk förankring

Försiktigt hällde vi ut resterande delar av den

stora kartongens innehåll i en kontrollerad hög

på det ljusa vardagsrumsbordet. Vi såg med en

gång vissa likheter med delar av den ram som utgjordes av pusslets sammansatta

hörn- och kantbitar. Med hjälp av dessa bitar kunde vi kategorisera de flesta av den

stora mängden lösa pusselbitar utifrån deras skiftande färger och mönster. Under ti-

den vi sorterade alla dessa lösa bitar började vi sakta kunna urskönja var de skulle

passa för att tillsammans bilda pusslets slutliga motiv. Snart skulle det vara dags att

äntligen få lägga färdigt pusslet.

5.1 Disposition

Vi använder oss i empirikapitlet av den grundläggande uppställning som vi

introducerade redan i uppsatsens inledningskapitel. Det är följaktligen med

utgångspunkt i våra fyra frågeställningar som vi strukturerat uppsatsens inne-

håll. Då den inledande problemfrågan behandlar det teoretiska stödet för de

internationellt associerade synergierna är den mindre framträdande i detta em-

pirikapitel. Istället använder vi oss av de tre efterföljande empiriskt grundade

frågeställningarna vid struktureringen av nedanstående kapitel. Inledningsvis

kommer vi följaktligen att redogöra för de respektive företagens åsikter kring

dessa internationellt associerade synergier, för att därefter framhäva deras resone-
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mang kring utnyttjandet av internationellt associerade synergier innan vi avslutningsvis

behandlar synergiernas påverkan på konkurrenskraften.

I avsnittet 3.4 Undersökningstekniker redogjorde vi för våra fyra fallstudieföre-

tag; Flextronics International, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Gunnebo

Lifting och Attendo Senior Care. I syfte att på ett enkelt sätt relatera de olika

företagen till varandra använder vi oss återigen av den företagsmatris som in-

troducerades i samma avsnitt.

Figur 5.1 Företagsmatris. En beskrivning av hur våra fallstudieföretag relaterar till varandra.

Vi inleder vår empiriska återgivning med studiens stora och produktorientera-

de företag, Flextronics, för att därefter i tur och ordning redogöra för

ÖPWCs, Gunnebos och Attendos åsikter kring de ovan beskrivna frågeställ-

ningarna. Vi har valt att till stor del återge respondenternas åsikter i form av

citat för att på det viset i möjligaste mån låta deras egna ord tala även i uppsat-

sen. På detta sätt anser vi dessutom att läsarens egna tolkningsmöjligheter

ökar och förbättras. Detta är något vi finner vara viktigt då det återgivna ma-

terialet är intressant och betydelsefullt för förståelsen kring företagens reso-

nemang i frågorna även om all information inte uttryckligen behandlas och

analyseras i nästkommande kapitel.

StörreMindre

Produktorienterat

Kunskaps- och tjänsteorienterat

ÖPWC

Gunnebo Flextronics

Attendo
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Innan vi redogör för dessa resonemang introducerar vi kort de olika företagen

och dess verksamheter och genomför även en kort presentation av respon-

denterna på de respektive företagen.

5.2 Flextronics International

Flextronics International, med huvudkontor i Singapore, är ett globalt företag

inom den elektroniska kontraktstillverkningsindustrin, Electronics Manufactu-

ring Services (EMS). Företaget omsatte under senaste räkenskapsåret US$13,1

miljarder och har globalt 70 000 medarbetare. Flextronics är verksamt inom

design, konstruktion, tillverkning och logistik i 28 länder på fyra kontinenter.

(www.flextronics.com, 2002-05-08)

Flextronics representerar i vår undersökning kategorin större produktoriente-

rat företag. Vi har genomfört intervjuer med Bengt Kvisth (2002-04-02), Vice

President Global Operations, Tommy Nilsson (2002-04-11), Vice President

Flextronics Network Services och Stefan Lager (2002-04-12), Executive Di-

rector Flextronics Europe. På detta sätt anser vi oss ha fått en bred och in-

siktsfull bild av hur Flextronics ser på och hanterar denna typ av frågor.

5.2.1 Internationellt associerade synergier
Nilsson talar i intervjun om vikten för Flextronics att vara stora och interna-

tionella för att därigenom dra fördel av olika typer av synergieffekter.

”Hela vår filosofi bygger ju på storskalighet, eller synergier, beroende på vad du vill

kalla det. Utnyttjandet av många kunder så att man kan skapa ett effektivt resurs-

utnyttjande, det är vad det handlar om.
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Att vara internationell är ju en bra marknadsföringsgrej, det har ett stort värde i

det sammanhanget. Sedan kan man väl ifrågasätta hur stora de internationella syner-

gierna kan vara”

Tommy Nilsson, 2002-04-11

Olika typer av synergier
Samtliga intervjuade skiljer på olika typer av synergieffekter, exempelvis anser

Lager att ett produktproducerande företag som Flextronics har större möjlig-

heter att dra fördel av materiellt relaterade synergier. Detta medan synergier

som uppkommer av kunskap och kompetensöverföring är mer betydelsefulla

inom tjänsteproducerande företag. På ett liknande sätt drar Nilsson paralleller

mellan dessa olika typer av synergier och Flextronics produktrelaterade verk-

samheter respektive den mer tjänsteorienterade divisionen Network Services.

Han anser vidare det vara lättare att finna synergier inom de tillverkande de-

larna, men att de även försöker utnyttja dem inom tjänsteområdena.

Kvisth exemplifierar hur Flextronics söker fånga materiellt relaterade synergier

genom att koncentrera olika typer av verksamheter till färre lokaliseringar. Det

kan handla om ett effektivare utnyttjande av inköps- eller HR-funktionerna då

de kan koordineras från ett ställe. Genom ett gemensamt utnyttjande av lik-

nande resurser anser Kvisth att denna typ av synergieffekter kan försvara fö-

rekomsten av fler faciliteter än vad verksamheten egentligen kräver. Exempel-

vis kan flera liknande och näraliggande fabriker samordnas med hjälp av ett

management-team istället för två.

Vid sidan av ovanstående materiellt orienterade synergieffekter försöker Flex-

tronics även dra fördel av den kunskap som skapas runt om i organisationen.

Detta anser flera av respondenterna fungerade tillfredsställande då organisa-

tionen var betydligt mindre. Idag arbetar Kvisth aktivt med att utnyttja dessa
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möjligheter i ett projekt som syftat till att ta tillvara och utveckla best practices

i organisationen.

”Vi använder inte det vi egentligen vet är best practice. Vi kan saker på olika ställen

i världen, men då är det där det fastnar. Det gäller att plocka upp det vi kan, få det

dokumenterat och sedan sälja in det i organisationen.”

Bengt Kvisth, 2002-04-02

Genom att på detta sätt standardisera vissa processer och genomföranden för-

söker företaget minska overheadkostnaderna och skapa ett effektivare resurs-

utnyttjande. Vidare beskriver Lager hur företaget på detta sätt försöker ut-

nyttja organisationens kunskaper och innovationer och förhindra not-invented-

here syndromet.

Kvisth beskriver de bakomliggande argumenten till projektet kring best prac-

tices och hänvisar till den rådande kund- och marknadsstrukturen. Han anser

det vara en nödvändighet att kunna erbjuda samma processer, samma kom-

petens och samma priser för de internationella kunderna runt om i världen.

Genom att utveckla gemensamma processer i de olika faciliteterna kan företa-

get därför bibehålla de skalekonomiska fördelarna trots en geografiskt ut-

spridd produktion.

Nilsson poängterar dessutom att genomförandet av dessa processer på ett ef-

fektivt sätt tillhör Flextronics absoluta kärnkompetenser. Med bakgrund av

detta anser han att utnyttjandet av best pracitices är nödvändigt för att Flex-

tronics skall kunna dra fördel av olika rationaliserings- och synergieffekter då

företaget förvärvat en verksamhet.
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Internationella samarbetspartners
Flextronics drar, enligt Nilsson, idag stora synergistiska fördelar av sin inter-

nationella vidspriddhet eftersom företaget redan finns etablerat på flertalet av

de marknader där deras stora internationella kunder finns.

”En synergi är exempelvis att vi generellt sätt riktar oss mot stora globala företag, då

är det en väldigt bra referens att ha gjort affärer med den kunden någon annanstans i

världen. Redan där kan man dra synergier […] då kunden vet att deras systerföretag

i ett annat land har bra erfarenheter av Flextronics.”

Tommy Nilsson, 2002-04-11

På liknande sätt beskriver Nilsson hur företaget kan utnyttja referenser även

från andra kunder. I fallet med de nyligen förvärvade Telia-bolagen förväntar

sig företaget kunna utnyttja synergistiska effekter genom att liknande företag

på andra marknader går samma väg som Telia.

På samma sätt som Flextronics strävar efter skalekonomiska fördelar försöker

kunder som Ericsson, Nokia, Siemens och Motorola åstadkomma detsamma,

varför de söker leverantörer som kan erbjuda tillräcklig storlek och en global

närvaro. Det råder också tydliga fördelar som endast är förknippade med fö-

retagets storlek, exempelvis kan en mindre aktör sannolikt inte finansiera den

typen av åtaganden som Flextronics kan. Lager betonar dock att många av

dessa fördelar är beroende på typen av kund eller produkt, om kostnads- eller

kompetensaspekten är viktigast.

”Om man ska fokusera på produktion och på cost då vill jag hävda att då är globa-

liteten, att kunna finnas på vår kunds marknad, utav stor vikt.”

Stefan Lager, 2002-04-12
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En viktig distinktion som Lager anser vara av avgörande betydelse för vilken

typ av global närvaro som efterfrågas är huruvida produkten kräver nära till-

gång till olika kompetenscentra, eller om kostnadsfokuseringen är viktigare.

Vidare beskriver Lager att Flextronics i vissa fall inte ens skulle ha blivit till-

tänkta som leverantör om de inte varit globala. Till exempel beskriver han hur

Flextronics fungerar som total-leverantörer av Microsofts X-box. Han menar

att det är ett typexempel på ett kontrakt som en lokal eller regional aktör aldrig

hade kunnat få, det är i det fallet en nödvändighet att vara internationella.

”Vi hade nog inte ens varit påtänkta om inte de visste att vi kunde tillverka den här

produkten åt dem i Amerika, i Asien och i Europa under högvolymförhållanden och

till rätt kostnad.”

Stefan Lager, 2002-04-12

Många av kunderna har ett mycket starkt kostnadsfokus, vilket kräver en lokal

närvaro och möjligheter till volymbaserad produktion i lågkostnadsländer.

”Vi har ju skalfördelar i och med att vi köper enormt stora materialmängder, så att

de också kan dra nytta av våra materialmängder och våra låga materialkostnader.

På så sätt får man också en total kostnadseffektivitet på produkten.”

Stefan Lager, 2002-04-12

Likväl som kunderna är internationella är även Flextronics leverantörer i hög

grad internationella. Det är ett samspel mellan olika delar i kedjan, om kunden

kräver att företagen ska vara internationella kräver naturligtvis också Flextro-

nics att deras leverantörer skall finnas internationellt, menar Lager.
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”Vi har ju ett historiskt arv från stora företag som IBM, Motorola, Ericsson, Sie-

mens och Alcatel, de har ju tidigare varit stora producenter och har ägt avtalen med

sina leverantörer. Successivt som vi tar över större och större volymer så transfereras

det över avtal till oss. Då har vi större möjligheter att påverka att man verkligen får

rätt leverantör, en global leverantör som motsvarar våra och produktens krav.”

Stefan Lager, 2002-04-12

Inom denna typ av elektronikproduktion är materialkostnaderna mycket bety-

delsefulla, vilket borgar för att Flextronics genom sin storlek kan nå ett fördel-

aktigt kostnadsläge. Exempelvis finns det inom inköpsområdet stora källor till

synergier, genom att samköpa stora volymer kan företaget sänka enhetskost-

naderna betydligt, sammanfattar Nilsson.

Kulturella och landsspecifika aspekter
De kulturella aspekterna är också av väldigt stor betydelse, enligt Nilsson.

Flextronics kan genom sin internationella organisation i hög grad utnyttja de

lokala representanternas kunskaper i varje land. På det viset utnyttjar företaget

sitt internationella nätverk samtidigt som administrativa och andra stödjande

funktioner finns tillgängliga i landet, vilket förbättrar företagets flexibilitet och

skapar synergieffekter i och med ett bättre resursutnyttjande och lägre over-

head kostnader.

Lager beskriver vidare hur det i vissa fall dessutom finns politiskt förankrade

krav på att viss tillverkning måste ske i landet, exempelvis i Kina och Brasilien.

Då gäller det för Flextronics att beakta de reglerna för att kunna vara med och

konkurrera om kontrakt där kunden avser sälja till någon av dessa eller andra

marknader med liknande handelsrestriktioner.
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5.2.2 Utnyttjandet av internationellt associerade synergier
Kvisth beskriver hur Flextronics under den senaste tidens nedgång i bran-

schen nedprioriterar de tidigare tillväxtmålen till förmån för olika rationaliser-

ingsåtgärder i organisationen. Det tidigare så decentraliserade företaget är på

väg att bli mer centraliserat. I linje med arbetet att utnyttja organisationens

best practices är en standardisering av vissa processer något som Kvisth ser

som en nödvändighet för att klara de kostnadskrav som föreligger. Samtidigt

påpekar han balansgången med att bibehålla innovationskänslan i företaget.

Framgångsrika innovationer kan å andra sidan tänkas ges större utrymme om

organisationens best practice ger det genomslag som förväntats, resonerar

Kvisth.

Lager beskriver hur Flextronics redan idag använder sig av ett flertal globala

och gemensamma processer, men förespråkar ändå det standardiseringsarbete

som är under utveckling. Även han talar om vikten att inte driva standardise-

ringen så långt att företagets flexibilitet försämras. Han menar att det är viktigt

att identifiera de kritiska processer som bör standardiseras, medan övriga

verksamheter fortfarande bör präglas av frihet med utrymme för innovationer.

Vidare beskriver han hur denna frihet görs möjlig då den informella företags-

kulturen inom Flextronics syftar till att skapa ansvarskänsla och medvetenhet

även för de övergripande målen.

Koordinering
På det stora hela anser Kvisth att en förbättrad koordinering av företagets oli-

ka enheter är önskvärd. Genom att koncentrera olika aktiviteter till färre en-

heter kan företaget minska sina overhead kostnader och åstadkomma ett bätt-

re resursutnyttjande.
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”Det finns hundra sätt att göra business på i Flextronics, det finns hundra sätt att

definiera ett nyckeltal, det går liksom aldrig att säga vad som är rätt.

Det vi jobbar väldigt mycket med just nu är att, för hela världens operations, defi-

niera områden där vi behöver bli exakt likadana world-wide. Dels för att nå effekti-

vitet, dels för att kunderna ska uppfatta oss och se oss som ett företag.”

Bengt Kvisth, 2002-04-02

Kvisth menar att företaget kan dra fördel av många synergieffekter genom att

standardisera vissa av de framgångsrika processer och tillvägagångssätt som

används runt om i organisationen. Det handlar om att genom en systematisk

benchmarking skapa gemensamma standarder inom exempelvis kvalitet, do-

kumentkontroll, kontrakthantering och management för att undvika att det

förs samma diskussioner på olika sätt.

”Det är ett mycket bra sätt. Om vi nu kunde organisera det här arbetet och teama

upp det då får vi ju enorma synergieffekter. Vi får en power som inget annat företag

har.”

Bengt Kvisth, 2002-04-02

Även inom andra områden försöker företaget koncentrera och förbättra sam-

ordningen inom olika kompetens- och kunskapsområden. På det sättet försö-

ker företaget samtidigt skapa både en global och en lokal funktion inom dessa

områden. Det är genom att definiera och implementera organisationens best

practices som företaget försöker sprida denna kunskap mellan de olika enhe-

terna.
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”Best practices är ju ett typexempel på synergier. Där kan man verkligen fokusera på

kunskapsöverförandet, även om man gjort det även tidigare försöker man nu ta rikti-

ga tag med det.”

Tommy Nilsson, 2002-04-11

Flextronics försöker dessutom, enligt Lager, dra nytta av den kunskap som

finns vid de lokala enheterna genom skapande av olika kompetensnätverk.

Inom dessa nätverk försöker de samordna liknande typer av kompetenser och

därigenom kunna driva kunskapsutvecklingen, exempelvis i och med imple-

menteringen av best practices. I likhet med resonemangen kring standardise-

ringen anser dock Lager att samordningens betydelse inte får överdrivas.

”Du får inte komma till den nivån att man börjar bli för rigid, utan syftet är ju att

vi får kortare learning-curves, att vi får en praktisk erfarenhet så att vi vet när vi ska

flytta en produkt från en fabrik till en annan till exempel. Då vet vi exakt vad vi

ska göra, vi vet vilken dokumentation som kunden kräver och vad vår egen site krä-

ver.”

Stefan Lager, 2002-04-12

Lager betonar svårigheterna med att genom förbättrade samordnings- och

koordineringsmekanismer kunna sprida kunskap mellan geografiskt skilda en-

heter. Det är alltid en ledtid då kunskapen skall förflyttas och implementeras i

olika enheter, varför det immateriella värdet anses vara mycket betydelsefullt

vid förvärv av olika företag.

En av de viktigare aspekterna inom hur Flextronics koordinerar sina verksam-

heter anser Nilsson vara det koncentrerade ansvaret för olika kundkonton.

Företaget försöker knyta upp stora internationella kunder genom att organise-

ra sig utifrån dem.
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”Vi har exempelvis key-account managers som jobbar med ett internationellt ansvar

för de olika kunderna. De har en internationellt utbredd grupp under sig vilket sä-

kerställer att man gör allt på ett enhetligt sätt vad gäller prismodeller och andra pro-

cesser.”

Tommy Nilsson, 2002-04-11

Konfigurering
Trots de hårda krav som ställs på volymbaserad lågkostnadsproduktion är det

inte alltid det som avgör var produktionen slutligen lokaliseras. Kvisth beskri-

ver att det främst är kunden som styr var produktionen skall allokeras, med

utgångspunkt från Flextronics fabriker och kompetenser lägger de pusslet

själva. I vissa fall är därför närheten till kunden av större betydelse än var fö-

retaget kan nå den lägsta kostnaden.

Även Lager hävdar att produktens slutkunder styr väldigt mycket kring var

olika typer av produktion eller tillverkning skall allokeras, men betonar också

att de totala kostnaderna är av avgörande betydelse lokaliseringen. Om exem-

pelvis arbetskraftskostnaderna talar för en lågkostnadsproduktion i Asien,

men konsumtionen sker i Europa innebär det att företaget måste transportera

mycket material, vilket ofta äter upp kostnadsfördelarna. Det är därför viktigt

för Flextronics att analysera hela kedjan och sedan skräddarsy lösningar för

olika projekt och produkter.

”Det finns inte en lösning, utan det viktiga är att man förstår hur man skall analyse-

ra och simulera fram den bästa lösningen för varje kund.”

Stefan Lager, 2002-04-12
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Ett viktigt koncept som Flextronics använder sig av är deras Industrial Parks,

vilket innebär att företaget etablerar industriparker med högvolymtillverkning

och även försöker få underleverantörer att etablera sig i dessa. De etablerar

dessa Industrial Parks i länder med en låg arbetskraftskostnad och god tillgång

på arbetskraft. Hela konceptet syftar till att minska totalkostnaderna genom att

dra fördel av lågkostnadsproduktion, mindre kapitalbindning och ökad flexi-

bilitet. Genom att kunna allokera olika underleverantörer på samma ställe

minskar behovet av logistik och transporter, vilket minskar kapitalbindnings-

behovet, ökar flexibiliteten samtidigt som det minskar risken, enligt Lager.

Närheten till kunden anses dessutom vara avgörande för hur företaget etable-

rar kontakter och relationer med olika kunder. Exempelvis menar Kvisth att

inte är någon slump att Flextronics och dess konkurrenter är väletablerade i

den telekom-starka nordiska regionen. Vidare är det inte heller någon tillfällig-

het att Flextronics etablerat lågkostnadstillverkning i näraliggande Polen.

De olika regionerna som Flextronics är verksamma i är samtliga attraktiva av

olika orsaker. Genom att etablera sig i Östeuropa kan företaget dra nytta av

ländernas låga kostnader för arbetskraft och infrastruktur, samtidigt som de

kan drar fördel gynnsamma skatteförhållanden. På motsvarande sätt anser

Kvisth att välutbildade, men billiga, svenska tekniker skapar fördelar för allo-

kering av mer kompetenskrävande verksamheter i Sverige.

Flextronics försöker dessutom utnyttja den lokalkompetens som finns på olika

ställen runt om i organisationen. Nilsson anser att de kulturellt associerade

synergierna inte är minst viktiga vid expansion på samma eller andra näralig-

gande marknader. Organisationen uppmuntrar till utnyttjandet av sådana typer

av synergier genom sin öppna och informella företagskultur anser Nilsson.



Synergier – en empirisk förankring

98

5.2.3 Synergiers påverkan på konkurrenskraften
Flextronics är idag världens största EMS-företag, men Kvisth menar att den

stora utmaningen ligger i att kunna stanna kvar på toppen, något som de

främsta konkurrenterna inte lyckats med.

Samtliga större konkurrenter har idag tillgång till lågkostnadsbaserad volym-

produktion i olika delar av världen. Tendensen i Europa är att produktionen

närmar sig den ryska gränsen eftersom kostnadsfokuseringen är så pass hård,

enligt Lager. Andra länder i östra Europa erbjuder därför fördelaktiga skatte-

system för att locka de internationella företagen till sig, kostnadsfördelar som

samtliga konkurrenter försöker utnyttja.

Internationell – en nödvändighet
Kvisth menar att en internationell närvaro är en nödvändighet för Flextronics

att kunna konkurrera om de stora och mest betydelsefulla kontrakten. I den

knivskarpa konkurrens som råder inom branschen idag krävs det att företaget

har lågkostnadsalternativ kombinerat med kompetens och kunnande.

Nilsson beskriver mer ingående hur stora delar av Flextronics försäljningsar-

gument grundar sig på just utnyttjandet av synergier och internationella syner-

gier. Han menar att det är främst genom att via en internationell närvaro, fi-

nansiella muskler och ett seriöst rykte Flextronics kan knyta fler kunder till sig

och på det viset utnyttja dessa synergieffekter. Praktiskt handlar det om att

Flextronics kan nå ett effektivare resursutnyttjande genom att företaget kan

serva fler kunder med samma resurser.

Lager beskriver på samma sätt hur den internationella närvaron och globala

vidspriddheten är en nödvändighet för ett stort företag inom branschen. Han

beskriver det som att Flextronics måste ha tillgång till olika typer av produk-
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tion runt om i världen, allt för att möta de stora och internationella kundernas

krav.

”Hela vår bransch, EMS-branschen, bygger på att man är globala och har en global

närvaro. Vi tror att det är en av våra framgångsfaktorer bakom den kraftiga tillväxt

som vi har haft. Storleken ger väl sedan de stora synergierna, eftersom vi får skalför-

delar.”

Stefan Lager, 2002-04-12

Även Nilsson vill påvisa hur Flextronics kan dra fördel av sin storlek, sina ti-

digare framgångar och ett flertal kundreferenser till betydelsefulla internatio-

nella spelare.

”Det här med global presence är något som vi hela tiden återkommer till är mycket

viktigt, det är en mycket stark konkurrensfördel. De huvudkunder vi har inom detta

området är också internationella spelare.”

Tommy Nilsson, 2002-04-11

5.3 Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Öhrlings PricewaterhouseCoopers ingår i världens största revisions- och kon-

sultorganisation med över 160 000 medarbetare i 150 länder. Antalet medar-

betare i Sverige är ungefär 3 000 och verksamheten omfattar revision, risk-

hantering, redovisning, skatterådgivning, corporate finance och konsulttjäns-

ter. Global Risk Management Solutions (GRMS) är Öhrlings Pricewaterhou-

seCoopers särskilda enhet med specialister inom riskhantering.

(www.pwcglobal.com, 2002-05-08)
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ÖPWC representerar i vår undersökning kategorin större kunskaps- och

tjänsteorienterat företag. Vi har genomfört intervjuer med Martin Gavelius

(2002-04-08), Operativ chef GRMS, Patrik Gunnarsson (2002-04-08), Senior

Manager, GRMS och Thomas Dimming (2002-04-08), Manager GRMS. På

detta sätt anser vi oss ha fått en bred och insiktsfull bild av hur ÖPWC ser på

och hanterar denna typ av frågor.

5.3.1 Internationellt associerade synergier
Dimming beskriver i intervjun att synergieffekter av att finnas på ett flertal

olika marknader är väldigt tydliga inom ett kunskapsföretag som ÖPWC. Den

omfattande globala marknadsnärvaron möjliggör ett stort kunskaps- och erfa-

renhetsutbyte, vilket också är en central idé i företagets affärsidé. Dessutom

menar Dimming att de arbetar med best practice för att kunna dra nytta och

använda sig av lösningar som är utvecklade på olika marknader.

”…som kunskapsföretag är den synergieffekten jättetydlig. Vi säljer ju i mångt och

mycket kunskap i form av timmar och den kunskapen har vi ju inte enbart skapat

själva, utan vi arbetar ju med hjälp av ett databassystem, knowledge exchange.

Jag är helt beroende av att få löpande kunskap av länder som har starkare driv-

krafter än vad Sverige har.”

Thomas Dimming, 2002-04-08

Gunnarsson beskriver sökandet efter synergier som ett måste för kunskapsfö-

retag i strävan efter lönsamhet, i detta är det också självklart att använda och

utnyttja hela organisationen.

”I ett kunskapsföretag, eller ett tjänsteföretag i konsultbranschen är det speciellt ett

måste att försöka hitta synergier. I hela tjänstesektorn är det viktigt att hitta lönsam-
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het var än den kan dyka upp. Att utnyttja synergier och återanvända kunskap är då

ett sätt att säkerställa lönsamhet.”

Patrik Gunnarsson, 2002-04-08

Vidare beskriver Dimming att synergieffekterna till stor del är beroende på att

de är närvarande på ett stort antal marknader och inte generellt kan associeras

till företagets storlek. Den internationella närvaron erbjuder möjlighet att ta

lärdom av det som händer på andra marknader och sedan föra över och im-

plementera det på den svenska marknaden.

”…att vi finns på flera ställen. Vår verksamhet drivs mycket av externa drivkrafter

som lagstiftning, generell medvetenhet etcetera.”

Thomas Dimming, 2002-04-08

Gavelius är också av uppfattningen att synergier går att finna i form av kun-

skapsutbyte, dock uttrycker han en annan åsikt angående den internationella

faktorns betydelse. Vidare tror han att med anledning av att miljöområdet,

vilket är det område där Gavelius är verksam, är relativt nytt har de haft mer

nytta av det internationella nätverket än de övriga traditionella riskdelarna.

”Kunskapsutbytet kan man dela in på olika sätt, det behöver ju inte vara internatio-

nellt för att man har ett kunskapsutbyte, men i och med att det är internationellt blir

det större och alltså blir kunskapsutbytet större. På något sätt ger det sig självt, det

har egentligen inte med utlandet att göra utan det har med att Sverige är litet att göra.

Det är mängden som gör det egentligen, inte att det är internationellt, det tror jag

är viktigt att understryka.”

Martin Gavelius, 2002-04-08
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5.3.2 Utnyttjandet av internationellt associerade synergier

Koordinering
Dimming beskriver vidare att det praktiska och konkreta kunskapsutbytet sker

både med indirekta och direkta metoder. Indirekt sker ett gemensamt kun-

skapsinsamlande och utbyte genom att skriftlig information sammanställs och

samlas i databaser. Ett mer direkt sätt att överföra kunskap är genom telefon-

konferenser och mejlkontakt med kollegor runt om i världen.

”Det förväntas att man delar med sig till sina kollegor runt om i världen, jag blir ju

exempelvis ombedd att utvärdera olika kollegor på andra ställen i världen i hur de

sköter sig mot mig. För det är viktigt för organisationen att man delar med sig till

andra, nästa gång är det jag som behöver hjälp och då är det viktigt att veta att och

var den finns att få.”

Thomas Dimming, 2002-04-08

För att garantera den kunskapsmässiga mångfalden jobbar företaget även med

något de kallar knowledge management, vilket Dimming beskriver som cent-

ralt i verksamheten. Inom olika kunskapsområden finns det knowledge mana-

gers med uppgift att bevaka det som händer inom organisationen och respek-

tive kunskapsområde. Detta är förstås också ett ansvar för varje enskild an-

ställd, men dessa används som ett extra filter för att säkerställa att företaget

inte missar nya intressanta utvecklingar på marknaden. ÖPWC har även en

jourenhet i USA som är öppen tjugofyra timmar om dygnet dit anställda från

hela världen kan ringa och fråga vem som kan vad inom vilket område samt

vilka presentationer som finns gjorda inom området. Det sker även allokering

av kunskap på andra sätt genom att olika kunskapscenter är utvecklade inom

organisationen.
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”Till och med mellan Sverige och Danmark finns det kunskapscentra – vi har en

förteckning på vad de är bättre på i Danmark och en på vad vi är bättre på i Sverige.

Om det kommer ett stort projekt så försöker vi inte uppfinna hjulet en gång till här

för att säkra beläggningen, utan då tar vi hjälp av, eller skickar det till, Danmark.”

Thomas Dimming, 2002-04-08

Konfigurering
Dimming är även av uppfattningen att det går att dra nytta av olika länders

specifika förhållanden. Detta kan ske genom att olika verksamheter allokeras

till olika specifika länder vilket Dimming menar specifikt kan användas när

olika verktyg utvecklas till kunderna.

”Om vi behöver ett nytt verktyg som skall omsätta våra teorier i praktiken och som

skall stödja vår metodik som bygger på inhämtad kunskap. Då kanske vi inte väljer

att lägga skapandet av det verktyget i Europa, utan då låter vi någon i Indien göra

det, men då rör det sig mer om tillverkning.

Det är klart att en nyutexaminerad i Indien är billigare per timme än en nyutex-

aminerad i USA är, det kan ju röra sig om stora summor.”

Thomas Dimming, 2002-04-08

Verksamheternas allokeringsmöjligheter är något som även Gavelius belyser

då han beskriver att på grund av de olika marknadsförhållanden som råder i

olika länder utvecklas det olika kunskap, denna kunskap kan sedan bli en ut-

gångspunkt för allokering av verksamheten.

”Det är precis vad vi har gjort inom vårt område. Vi satte oss ned i Danmark och

frågade oss vilka områden är lämpliga för Danmark och vilka är lämpliga för Sveri-

ge. Det var framförallt sustainability området vi diskuterade och kom fram till att

exempelvis contractor och compliance som är en del av vårat område, det vill säga leve-
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rantörsstyrning. Eftersom att det är mycket tjänstesektor i Danmark, så är det

mycket leverantörer och det är givet att Danmark då har det området.”

Martin Gavelius, 2002-04-08

Dock understryker Gunnarsson att han är av uppfattningen att det inte med-

vetet sker en allokering av verksamheten för att uppnå synergier, det hänger

snarare ihop med behovet av att vara lokalt närvarande på kundernas mark-

nad.

Gavelius belyser också att sökandet och arbetet med synergier är självklart och

inte något som konkret diskuteras.

”Vi pratar inte om det, vi tycker bara att det är självklart att så är det ju. Att vi

skall dela upp det här på olika sätt.

Martin Gavelius, 2002-04-08

5.3.3 Synergiers påverkan på konkurrenskraften
Gunnarsson uttrycker att det närmast kan betraktas som en förutsättning att

företaget har en stor internationell organisation för att kunna tillgodose de

större kundernas krav. I detta finns också dimensionen av kunskaps och erfa-

renhetsutbyte i organisationen.

”Men på det stora hela är det nästan en nödvändighet att ha det här globala nätver-

ket. Vi har till exempel referensprojekt från hela Europa när vi offererar till svenska

kunder, där vi faktiskt tar nytta av kunskaper som vi har fått från andra europeis-

ka länder.

I ett litet land får man inte så många tillfällen att skaffa sig kunskapen och då

måste man ju skaffa sig den erfarenheten någon annanstans. Det är ju en sak att ha
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kunskap, det kanske man kan läsa sig till. Erfarenhet måste man skaffa sig någon

annanstans, och då blir det ju andra europeiska länder.”

Patrik Gunnarsson, 2002-04-08

Dimming kommenterar också den internationella närvaron som betydelsefull

för att kunna konkurera om och tillgodose de större kundernas krav.

”För de större kontona tror jag de tittar på det. Ska ni hjälpa oss med detta vill vi

vara säkra på att ni kan hjälpa oss på de olika kontinenterna, på olika språk och

att era metoder och tankesätt är globala och inte direkt anpassade till USA, Eng-

land eller kanske Sverige.

Thomas Dimming, 2002-04-08

Även Gavelius ger en liknande beskrivning av betydelsen att finnas internatio-

nellt, att det snarare är att betrakta som en förutsättning för att överhuvudta-

get konkurrera på marknaden.

”A och O för hela den här internationaliseringsprocessen är att internationella företag

kräver att man kan göra samma sak, med då justeringar för landsprinciper i lagstift-

ningar och så vidare. Att man uppnår samma sak i alla länder, och då har vi ju en

enorm fördel i och med att vi har folk på plats i 160 länder. Vi behöver inte skicka

någon, vi bara mejlar ut och sedan så utförs arbetet med samma koncept.”

Martin Gavelius, 2002-04-08

Dimming menar vidare att företagets internationella närvaro kan ha en tvåde-

lad effekt på företagets konkurrenskraft, det kan både ha en positiv och nega-

tiv påverkan på hur kunderna uppfattar företaget.
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”Det finns två sidor på det myntet faktiskt. Det givna är ju givetvis att de tycker att

det är bra, att vi finns överallt och att vi är många som kan göra samma sak. I rim-

lighetens namn borde vi kunna utveckla våra idéer bättre och snabbare. Men sedan

finns det även baksidan av myntet där de tycker att man inte vill ha dit ett stort

globalt företag som förmodligen kostar mer för ett relativt lätt arbete. Då har vi ju

inte lyckats med att säga om vi tar trettio procent mer i timmen, så levererar vi fyrtio

procent mer. Många gånger kanske det finns en uppfattning om att det borde vara

billigare att istället anlita en mindre svensk firma.”

Thomas Dimming, 2002-04-08

Gavelius ger också uttryck för att företagets internationella närvaro har en på-

verkan på företagets konkurrensfördelar gentemot mindre konkurrenter, men

detta är också relaterat till att Sverige är litet.

”Vi har verkligen tagit ett starkt aktivt val för att vara kvar i det internationella

nätverket för att överhuvudtaget kunna konsulta kunderna. De konsultationer vi har

gjort i exempelvis klimatfrågan, vi skulle aldrig ha klarat att göra dem om vi inte

hade haft vårt internationella nätverk och vetat hur man gör i Frankrike, England,

USA etcetera.

Det är för att vi är stora, det är viktigt, att vi är stora och har kunskapen, egent-

ligen inte att vi är internationella. […] Att vara stor är väldigt viktigt för att man

har då en enorm kunskapskälla att ösa ur.”

Martin Gavelius, 2002-04-08

5.4 Gunnebo Lifting

Gunnebo Industrier AB hade verksamhetsåret 2001 en omsättning på cirka

1,2 miljarder kronor med 1 100 anställda i 13 länder. Divisionen Gunnebo

Lifting utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer lyftprodukter för hantering
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av tungt gods samt kättingbaserade slir- och däcksskydd. Tillverkning finns i

Sverige, Finland, Norge, Polen och Sydafrika med försäljning via egna dotter-

bolag över hela världen. Verksamheten och exportförsäljningen leds från hu-

vudkontoret i Sverige. (www.gunnebo.se, 2002-05-08)

Gunnebo Lifting representerar i vår undersökning kategorin mindre produkt-

orienterat företag. Vi har genomfört en omfattande intervju med Robert

Hermans (2002-04-10), Exportchef på Gunnebo Lifting. Eftersom Hermans

är ensamt ansvarig för de internationella aspekterna anser vi ha fått en bred

och insiktsfull bild av hur Gunnebo Lifting ser på och hanterar denna typ av

frågor.

5.4.1 Internationellt associerade synergier
Under intervjuns inledning diskuterar vi begreppet synergier och Hermans

beskriver hur han ser på och definierar synergieffekter.

”Min första tanke är att synergier är då man sätter in något och att ett plus ett inte

blir två utan tre istället. Med samma insatser får man ett mervärde egentligen, det

skulle jag tycka är en synergi. […] Om man har en upparbetad säljkanal till exem-

pel kan det vara en synergi att plocka in ytterligare en produktgrupp, för man har re-

dan kontakten, det kan vara en synergi. Att man kan utnyttja samma kanal för

bredare sortiment och öka sin omsättning per kanal.”

Robert Hermans, 2002-04-10

Materiella synergier
Vidare beskriver Hermans att synergier ofta tenderar vara något av ett buzz-

word som företag ofta pratar om, men det är inte något som Gunnebo Lifting

aktivt och uttalat arbetar med. Han beskriver dock ett exempel på hur företa-

get med en gemensam plattform för produktutveckling skulle kunna utnyttja

synergier. I första hand handlar det i företaget om att kunna dra fördel av
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materiellt orienterade synergier, såsom ett förbättrat resursutnyttjande, medan

fördelar av kunskaps- och kompetensöverföring anses vara mindre betydelse-

fullt.

Hermans anser att den internationella aspekten är betydelsefull för företaget,

inte minst skapar det möjligheter för företaget att sprida sina risker. Med verk-

samhet på flera marknader anser Hermans att företaget inte är lika känsligt för

lokala konjunkturskiftningar eller valutaexponering.

I övrigt är det framförallt volymrelaterade fördelar som Gunnebo kan dra för-

del av som en följd av dess internationella närvaro.

”Man skulle inte kunna motivera en sådan produktbredd som vi har om man enbart

var inriktad på den svenska marknaden. Det är av intresse för våra kunder, åtmin-

tone volymmässigt, att vi vår ut vår volym i hela världen. Det gör att det lönar sig för

oss att hålla en produktutveckling och ett brett sortiment.”

Robert Hermans, 2002-04-10

Genom att vara en stor internationell aktör anser Hermans dessutom att

Gunnebo kan dra fördel av sitt varumärke som en professionell och pålitlig

leverantör. Naturligtvis är det svårt att kvantifiera dessa imagefördelar, men

Hermans anser ändå att Gunnebos vidspridda internationella försäljning är ett

tecken på framgång. Dock påpekar han att det är främst de volymrelaterade

aspekterna som motiverar företagets internationella verksamheter.

Immateriella synergier
Vid sidan av dessa materiellt orienterade synergier anser Hermans att det även

kan vara en viss fördel att lära sig från en marknad och föra ut det till en an-

nan. Exempelvis försöker de inom företaget genom en internationell produkt-
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utvecklingsgrupp dra fördel av innovationer från olika marknader för att se-

dan använda sig av dessa på en internationell nivå.

”Idén kan komma från en marknad men marknadspotentialen måste vara enormt

stor om vi bara skulle sälja den på en enda marknad, då måste de committa sig till

ganska stora volymer. Men om det är en produkt där man känner att det är en bra

idé då känns det ju helrätt att lansera den över hela marknaden.”

Robert Hermans, 2002-04-10

Gunnebo söker utnyttja de olika enheternas innovationsförmåga men Her-

mans anser inte att företaget drar någon fördel av sin kulturella mångfald. Vi-

dare menar han att de inom företaget inte är alltför lyhörda för kulturella skill-

nader, utan att det är främst något som de lärt sig hantera.

Bortsett från de innovationsrelaterade fördelarna anser Hermans att deras in-

ternationella erfarenhet bidragit till förbättrade kunskaper om hur ett företag

bör bemöta och hantera olika marknader och kulturer. Genom erfarenheter

och ett välutvecklat kontaktnät har företaget exempelvis utvecklat goda kun-

skaper om att bedriva verksamhet och göra affärer i Asien. Enligt Hermans

går det att beskriva utnyttjandet av denna kunskap som något av en interna-

tionell synergi, begränsad till Asien.

På en mer praktisk nivå beskriver Hermans hur företaget kan dra fördel av att

samarbeta med stora internationella kunder. Dessa synergieffekter, som för-

visso är av begränsad omfattning, berör hur de internationella kunderna till-

sammans utvecklar lösningar som sprids mellan dem även till andra markna-

der där den lokala kunden efterfrågar liknande lösningar av Gunnebo.
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”Ett globalt företag med säte i ett visst land har ett dotterbolag i ett annat land och de

utvecklar tillsammans en lösning som sedan sprider sig genom det andra företaget,

alltså inte genom Gunnebo, till andra länder. Ett annat företag har alltså utvecklat

en lösning där Gunnebos produkter ingår, och så kontaktar de Gunnebos represen-

tant i ett annat land och säger ’det här skulle vi vilja ha, det har vi utvecklat i

Frankrike eller Brasilien, och där har vi gjort på det här viset’ och vi skulle vilja

köpa samma system av er här. Där kan man se att en internationell kund också kan

sprida försäljning.”

Robert Hermans, 2002-04-10

5.4.2 Utnyttjandet av internationellt associerade synergier

Konfigurering
Gunnebo är idag verksamt över stora delar av världen, med viss koncentration

till de europeiska marknaderna. Företagets internationella utbredning består i

första hand av olika försäljningsenheter, men även tillverkningsenheter i Nor-

ge, Finland, Polen och Sydafrika. Inom företaget förs det dessutom diskussio-

ner om att styra viss produktion till olika lågkostnadsländer som exempelvis

Polen.

”Vi tittar på det absolut, men det är väldigt dyrt att flytta verksamhet av den här ty-

pen. Samtidigt är det en väldigt lågt värdeförädlad produkt så det är väldigt viktigt

att man inte har för mycket handpåläggning med dyr arbetskraft i Sverige. […] Vi

har en spikfabrik i Polen och vi funderar lite grann på att bygga ut den med viss till-

verkning. Liftings del i Polen är bara på det mjuka, man gör lyftstropparna som är

väldigt arbetsintensiva att sy, det tillverkar vi till viss del i Polen. Vi funderar på att

eventuellt utvidga vår verksamhet i Polen.”

Robert Hermans, 2002-04-10
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Genom att utöka verksamheten i enlighet med ovanstående menar Hermans

att företaget skulle kunna dra fördel av lägre arbetskraftskostnader och samti-

digt bibehålla en hög produktivitet som en följd av duktig arbetskraft. Det är

fördelar som Hermans menar är tydligare för just Polen, i exempelvis Sydafri-

ka är produktionen också billig, men inte speciellt produktiv.

Utöver dessa kostnadsgrundade motiv försöker Gunnebo även allokera olika

typer av verksamheter där de anser sig vara duktiga på en viss typ av produk-

tion. Exempelvis redogör Hermans för slirskyddstillverkningen som koncen-

trerats till Finland, dels för att åstadkomma skalekonomiska fördelar, men

också för att de ansåg enheten i Finland mer lämpad för det.

”Dels söker man skalfördelar men man tittar också på allokering av resurser, vart

man är mest lämpad att göra det här oavsett volym. Den volymen skulle man ju då

kunna plocka till Gunnebo lika gärna, volymfördelen är ju den samma oavsett om

det läggs i Finland eller i Sverige. Då får man titta på var det är bäst att allokera re-

surser, var man är bäst lämpad att göra det.”

Robert Hermans, 2002-04-10

Hermans anser dock inte att företaget är så decentraliserat att det låter olika

innovationer byggas och utvecklas i deras respektive ursprungsländer. Istället

för att skapa särskilda kunskapscentra försöker de driva hem innovationerna

till Sverige för att vidareutveckla dem på en central nivå.

Vid sidan av dessa allokeringsrelaterade orsaker ser Gunnebo även vikten av

att vara närvarande på olika strategiskt viktiga marknader. Hermans förklarar

att de främst inriktar sig på utvecklade marknader där investeringar har möj-

ligheter att betala sig. Det ger att Gunnebo i första hand inriktat sig mot Eu-

ropa, Nordamerika och Sydostasien, men ser en framtid i exempelvis Indien.
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Koordinering
Det är genom de återkommande träffarna inom den internationella produkt-

utvecklingsgruppen som företaget försöker inhämta organisationens förslag

och idéer. Samtidigt menar Hermans att det skulle vara för kostsamt att utal-

lokera produktutvecklingen, varför det sker på en central nivå. Det är följaktli-

gen ett sätt för företaget att minska overheadkostnaderna och skapa en mer

flexibel produktutveckling genom att samordna verksamheten på det viset.

Företaget försöker dessutom minska overheadkostnaderna genom att exem-

pelvis samordna olika logistiska lösningar. Det handlar följaktligen om att ska-

pa skalekonomiska fördelar genom att tillämpa samdistribution av olika leve-

ranser. Det har dessutom förts diskussioner kring om bildandet av ett centrall-

ager för hela företaget i Rotterdam, men risken att den totala lagerhållningen

ökar anses vara för stor.

Då de övervägande koordineringsverksamheterna sker utifrån företagets

svenska bas kan de hållas relativt standardiserade, vilket innebär att dotterbo-

lagen tillskrivs jämställda roller. Utöver det är de centraliserade styrinslagen

från moderföretaget relativt begränsande, anser Hermans.

”Det är inte så mycket som man går in och lägger sig i hur de direkt genomför upp-

giften utan man tittar på att de ska vara lönsamma och ha en bra marknadstäck-

ning, men i övrigt får de lösa uppgiften på ett ganska fritt sätt.”

Robert Hermans, 2002-04-10

Hermans beskriver att företaget inte anser en utvecklad standardisering av oli-

ka processer och tillvägagångssätt vara nödvändig. Det är endast i de områden

som behandlar den externa marknadskommunikationen som Hermans efter-
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frågar en bättre enhetlighet, han anser det viktigt att företaget uppfattas på

samma sätt av olika kunder runt om i världen.

5.4.3 Synergiers påverkan på konkurrenskraften
Hermans anser att Gunnebos internationella närvaro på något sätt bidrar till

att stärka företagets konkurrenskraft, framförallt eftersom det är väldigt få

aktörer inom branschen som är helt isolerade till sitt eget land. Detta betyder å

andra sidan inte att samtliga aktörer befinner sig på samma marknader, utan

de olika bolagens distributionsnät kan se relativt olika ut.

Vidare beskriver Hermans hur företagets största konkurrent, FKI, under deras

största expansionsfas hanterade sina internationella företagsförvärv på ett an-

norlunda sätt än Gunnebo.

”De hade en lite annan filosofi när det gäller företagsuppköp än vad vi har haft, vi

har ju också vuxit ganska mycket med företagsuppköp. Vi försöker alltid inlemma

företagen och skapa en helhet, medan de verkligen har drivit företagen vidare som en-

skilda bolag utan att försöka hitta synergier. De strävar inte efter att hitta synergier

verkar det som. […] De försöker inte alls få ihop det utan det enda de styr på, vad vi

har hört, är på nyckeltal.”

Robert Hermans, 2002-04-10

Detta innebär, enligt Hermans, att Gunnebo åtnjuter en konkurrensfördel i

förhållande till FKI. Gunnebo kan utnyttja bolagets olika enheter vid etable-

ring på en ny marknad och genom att angripa dem konsoliderat kan de lättare

svara mot kundernas efterfrågan. Istället för en suboptimering där enheternas

respektive marginaler kommer i första hand kan Gunnebo lättare agera som

ett konsoliderat företag där koncernens marginaler är mest betydelsefulla.
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Sammanfattningsvis anser Hermans att de internationella synergieffekterna

har en viss påverkan på företagets konkurrenskraft. Dels handlar det om

riskutjämningen och även ett visst mått av kunskapsutbyte, men det är fram-

förallt volymerna som är det viktiga.

”Kunskapsöverföringen är den i särklass minsta synergin. Om ni skulle dela upp sy-

nergierna i kapacitetsutnyttjande och kunskapsöverföring är det kanske 90 procent

kapacitetsutnyttjande och 10 procent kunskapsöverföring, kanske inte ens 10 pro-

cent.”

Robert Hermans, 2002-04-10

5.5 Attendo Senior Care

Attendo Senior Care utvecklar och marknadsför trygghetstjänster och –pro-

dukter för äldre och funktionshindrade. Detta sker genom tio egna marknads-

bolag runt om i Europa samt genom återförsäljare i resterande delarna av

världen. Attendo hade i början av år 2002 cirka 3 000 medarbetare och om-

satte ungefär 1,2 miljarder kronor i årstakt. (Årsredovisning Attendo Senior

Care 2001)

Attendo representerar i vår uppsats kategorin mindre kunskaps- och tjänste-

orienterat företag. Vi har genomfört intervjuer med Kjell Malmquist (2002-04-

05), Managing Director Attendo Systems AB, Per-Olof Eurell (2002-04-05),

Manager Business Area Systems och Lars Hagefors (2002-04-05), Export and

Market – Development Director. På detta sätt anser vi oss ha fått en bred och

insiktsfull bild av hur Attendo ser på och hanterar denna typ av frågor.

5.5.1 Internationellt associerade synergier
Eurell uttrycker synergier som 1 + 1 = 3 och att det ofta är i ett sammanhang

angående köp eller sammanslagningar av företag. Synergierna uppstår exem-
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pelvis eftersom företagen tidigare hade två marknadsavdelningar och nu bara

behöver ha en. Hagefors beskriver synergier ur ett perspektiv som innebär att

det är möjligt att ta hjälp av det som gjorts tidigare, ta del av gamla erfarenhe-

ter. Malmquist ger också uttryck för synergier i ett sammanhang som berör att

verksamheter slås samman och att det kan ge upphov till stordriftsfördelar.

Olika typer av synergier
Eurell beskriver att Attendo aktivt arbetar med att söka efter synergier dels

mellan olika produktområden och dels i en internationell dimension, det vill

säga att synergier också eftersträvas mellan olika geografiska marknader inom

samma produktområde. Stordriftsfördelar är en stor del av de eftersöka syner-

gierna, men även företagets image och praktiska erfarenhetsutbyte upplevs

som att det påverkas positivt av den internationella dimensionen och erbjuder

därmed möjligheter till immateriella synergier av detta slag.

”Det beror ju på hur du definierar synergier, en synergi är ju nästan bara en stor-

driftsfördel där du gör samma sak i en större skala, istället för att få ut 10 000 en-

heter i Sverige kan du få ut 50 000 i Europa.

Och sedan har du ju den andra dimensionen, den internationella dimensionen där

vi gör samma sak, men på många olika marknader. Där finns det också synergier,

tror vi.”

Per-Olof Eurell, 2002-04-05

Hagefors ger en något annorlunda bild än Eurell då han beskriver att arbetet

med synergier inte är aktivt och medvetet utan snarare passivt och omedvetet.

Hagefors ger dock också uttryck för att synergier kan uppkomma genom

överföring av kunskap och erfarenheter från olika delar i organisationen.
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”Man tar del av erfarenheter från tidigare och sedan använder man det i etableringar,

men det är inte uttalat att man arbetar med synergier.”

Lars Hagefors, 2002-04-05

Malmquist beskriver också att företaget kan dra nytta av spetskompetens som

byggts upp inom andra delar av organisationen, detta är även någonting som

Hagefors menar är en fördel med att finnas internationellt. Erfarenhetsutbytet

kan vidare yttra sig i att affärsmöjligheter och affärsidéer kan överföras mellan

olika länder.

”Här tror jag man kan ha mycket nytta av varandra för alla håller ju på och jobbar

med att hitta affärsmöjligheter. Kan man då hitta en affärsidé som man kan lyckas

med ska man ju se till att etablera den och försöka få ut den även till andra länder.

Den kanske inte passar överallt, men den kan ju passa på några marknader till och

då slipper man ju uppfinna det hjulet igen.

Med den typ av organisation vi har idag, där man finns på många olika markna-

der, öppnar man för rätt mycket möjligheter”

Kjell Malmquist, 2002-04-05

Eurell anser att den internationella närvaron kan erbjuda ett större mångfald

av idéer vilket kan resultera i synergier i bemärkelsen att lära av varandra. Vi-

dare upplevs det som att ovanstående materiella synergier skulle vara lättare

att realisera inom produktsidan än inom den del av Attendo som producerar

tjänster, detta med anledning av att tjänster måste produceras dagligen på plats

och ej kan lagerföras. Det finns dock även inom detta område en dimension

av lärande och erfarenhetsutbyte. Hagefors beskriver vidare att det är viktigt

att ta hänsyn till kulturella skillnader och språkbarriärer för att kunna utnyttja

Attendos internationella närvaro och realisera synergieffekterna.
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5.5.2 Utnyttjandet av internationellt associerade synergier
För att praktiskt utnyttja sin internationella närvaro och internationellt associ-

erade synergier beskriver Eurell att de till exempel har säljare som tagit med

sig kunder från Sverige till Danmark för att visa upp den verksamhet som

finns där.

”De får se och lära, och att vi kan erbjuda en sådan miljö där de får se och lära tror

vi är positivt, det här är mjuka saker att ta på men vi utnyttjar det ändå och det är

även så vi framför oss som en internationell spelare.”

Per-Olof Eurell, 2002-04-05

Vidare nämner Hagefors att möten och konferenser anordnas med deltagare

från de olika landsorganisationerna. Då bidrar samtliga landsorganisationer

med sina erfarenheter, framgångar och motgångar från respektive marknad.

”Där kan man då stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbytet”

Lars Hagefors, 2002-04-05

Detta är någonting som även Eurell belyser och menar att de hela tiden är på

jakt efter synergier i bemärkelsen av att lära av varandra och föra över kun-

skap och erfarenheter från ett land till ett annat. Malmquist beskriver även att

viss centralisering har gjorts genom allokering av vissa resurser centralt för att

därigenom åstadkomma ett kostnadseffektivt resursutnyttjande. Vidare efter-

söks en organisatorisk anpassning för att underlätta kunskaps- och erfaren-

hetsutbytet.
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”Det är det man måste göra för att ta reda på var man är mest effektiv någonstans,

då måste man systematisera och standardisera och på något sätt tvinga fram en ny-

fikenhet.”

Per-Olof Eurell, 2002-04-05

Eurell betonar också att det inte räcker med att veta var effektiviteten är

högst, det är även viktigt att människor som är ansvariga för verksamheten på

en operativ nivå träffar varandra och utbyter erfarenheter.

”Nästa steg är att få människor som kommer och tittar på processerna. […] Det

blir ju inte någonting av det om man inte låter verklighetens människor studera det.

[…] Nu kommer de över från England till Göteborg om någon vecka just för att se

hur vi jobbar här.”

Per-Olof Eurell, 2002-04-05

Detta beskrivs också som ett sätt att överbrygga de kulturella skillnader, vilka

Eurell, Hagefors och Malmquist påpekar finns inom organisationen. Eurell

menar att det råder en uppfattning om att varje region, distrikt eller land är

unikt. För att hantera de försvarsmekanismer som ofta uppkommer när data

som strider mot den egna uppfattningen presenteras fungerar det bättre om de

i ett land kan göra studiebesök i ett annat för att se hur de jobbar. Detta är ett

sätt att rent praktiskt utnyttja organisationens samlade kunskap och erfarenhet

i syfte att öka effektiviteten.

”Man måste få dem att se de här goda exemplen och själva bli övertygade och vilja,

men även med bibehållen stolthet. Jag tror inte att någon vill känna att de är dåliga

eller att någon annan är bättre.”

Per-Olof Eurell, 2002-04-05
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5.5.3 Synergiers påverkan på konkurrenskraften
Företagets internationella närvaro besitter enligt de tillfrågade även en viss

betydelse för företagets konkurrenskraft. Eurell beskriver att företagets inter-

nationella närvaro används för att profilera företaget gentemot konkurrenter-

na.

”Det är väl ingen stor grej, men när vi håller på och utvecklar vår affär i Holland tar

vi våra holländska affärspartners och visar dem vår verksamhet i England, de flesta

tycker om den internationella dimensionen”

Per-Olof Eurell, 2002-04-05

Genom att visa på att Attendo har stor erfarenhet internationellt kan de stärka

sin konkurrenskraft i förhållande till konkurrenterna som inte kan uppvisa

samma bredd. Eurell beskriver detta som mjuka och immateriella faktorer

som har ett värde genom att det påverkar kunderna.

”Varför skall man välja Attendo istället för x, y och z? Naturligtvis för att vår pro-

dukt är bättre, men sedan när man gör en objektiv utvärdering av prestanda, de är

ganska lika och i slutändan blir det subjektivt angående det ena eller det andra. Då

kommer sådana här mjuka bitar, vi har en stor internationell erfarenhet, det kan

vara lockande.”

Per-Olof Eurell, 2002-04-05

Malmquist belyser dock att marknadssituationen till stor del styr om den in-

ternationella närvaron genom image och immateriella faktorer kan ha en posi-

tiv påverkan på konkurrenskraften. Detta gäller enligt Malmquist dock endast

när kunden har råd att värdesätta andra faktorer än priset.
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”Om man jämställer allting annat, om man i en upphandling finner tekniken, priset

etcetera likvärdigt, ja, då har det här betydelse. Då värdesätter man det stora företaget

och långsiktigheten och så vidare. […] Sveriges kommuner är ju extremt pressade vad

gäller att hålla nere kostnaderna och måste hela tiden spara pengar varje år. Så länge

situationen är sådan går priset före både kvalitet och andra kriterier.”

Kjell Malmquist, 2002-04-05

Marknaden har också präglats av försök från konkurrenterna att bli interna-

tionella, dessa internationaliseringsförsök har dock inte varit speciellt fram-

gångsrika. Vidare menar Eurell att marknaden präglas av att det krävs en stor

del lokal anpassning, detta är någonting som även Malmquist och Hagefors

belyser som karaktäristiskt för marknaden. Attendo har, till skillnad från kon-

kurrenter, valt att till stor del anpassa produkten till respektive marknad. Ge-

nom att Attendo finns på flera marknader och samtidigt har anpassat sig till

dessa menar Hagefors att de besitter fördelar i förhållande till konkurrenter

genom att de kan dra nytta av en större kunskaps- och erfarenhetsbas.

Vidare beskriver Eurell att kontakterna med leverantörer påverkats positivt av

att företaget är internationellt. Med anledning av sin internationella närvaro

och geografiska spridning upplevs Attendo som en intressant samarbetspart-

ner.

”…i sourcing blir vi en intressant partner för att vi är internationella, framförallt i

Europa. Vi har flera exempel på att företag kommit till oss för att de har utvecklat

en produkt, men har inte marknadskanalerna att sprida den, då kommer de till At-

tendo för att vi är störst i Europa. Där har vi en jättefördel av att vara störst och

kan vara en partner för hela Europa.”

Per-Olof Eurell, 2002-04-05
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Som tidigare nämnts upplevs synergieffekterna svårare att realisera inom det

renodlade tjänsteområdet, samtidigt innebär denna svårighet att det finns en

stor potential för att utveckla konkurrensfördelar.

”Det ligger en jättepotential där och det är därför vi lägger ned så mycket möda på det

här, för att vi tror att det finns där.”

Per-Olof Eurell, 2002-04-05
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6 Synergier – en analytisk sammanställning

Framför oss låg nu tre prydliga högar av pussel-

bitar som samtliga tycktes vara överens om såväl

färg som mönster, bredvid dessa högar låg den

ram vi tidigare satt samman. Vi sneglade hastigt upp på varandra innan vi på allvar

började lägga pusslet, bit efter bit föll på plats. Vi insåg återigen hur ett pussels olika

delar på ett snillrikt sätt summerar upp till en spännande helhet. Återigen greps vi av

den entusiasm vi tidigare försökt förmedla till affärsexpediten och våra vänner. Nu

betalade sig plötsligt all den tid vi lagt ner på att omsorgsfullt välja rätt pussel, den tid

vi lagt på att inledningsvis koncentrera oss på att bygga pusslets ramar och inte minst

sorterandet av alla lösa pusselbitar.

6.1 Disposition

Inledningsvis vill vi återanknyta till uppsatsens genomgående strukturella upp-

byggnad utifrån våra fyra inledande problemfrågor. Även i detta analyskapitel

utgår vi med andra ord ifrån denna uppbyggnad och har också för avsikt att

på ett analyserande sätt besvara dessa frågeställningar. I syfte att skapa en så

enkel och överblickbar uppställning som möjligt är våra frågor tydligt relatera-

de till varandra och därmed även till den uppställning vi använt oss av under

tidigare delar av uppsatsen.
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Vi kommer inledningsvis att redogöra för de internationellt associerade syner-

giernas teoretiska stöd för att på det viset besvara den första av de fyra pro-

blemfrågorna. Denna redogörelse kommer sedan att utgöra grunden för be-

svarandet av de efterföljande frågeställningarna, något vi även valt att illustrera

med hjälp av den analysmodell vi använder oss av. Utifrån denna initiala för-

ankring vill vi belysa sambandet mellan det teoretiska stödet och de mer empi-

riskt grundade analyserna av motsvarande områden. De inledande delarna av

avsnittet 6.2 Det teoretiska stödet kommer följaktligen att ligga till grund för be-

svarandet av den andra problemfrågan under avsnittet 6.3 Internationellt associe-

rade synergier. På motsvarande sätt kommer även de tredje och fjärde frågeställ-

ningarna att, under avsnitten 6.4 Utnyttjandet av internationellt associerade synergier

respektive 6.5 Synergiers påverkan på konkurrenskraften, besvaras med hjälp av det

teoretiska stöd vi funnit för fenomenet. Avslutningsvis för vi även ett sam-

manfattande resonemang kring våra samlade frågeställningar för att på det

viset knyta samman de teoretiska, empiriska och analytiska diskussionerna.

6.1.1 Vår utgångspunkt – en lärprocess
I uppsatsens inledningskapitel redogjorde vi för våra avsikter att studera det

teoretiska stöd som finns för förekomsten av internationellt associerade sy-

nergier, för att därefter även genomföra motsvarande empiriska studier av fe-

nomenet. Under tiden vi har arbetat med uppsatsen har vi utvecklat vår för-

ståelse för berörda områden i angränsning till synergieffekter och internatio-

nella strategier. Denna lärprocess ser vi som en betydelsefull byggsten i hur vi

utvecklat våra kunskaper om internationellt associerade synergieffekter. Vi har

följaktligen, i enlighet med vår abduktiva forskningsansats, utvecklat vår kun-

skap genom ett samspel av teoretiska resonemang, empiriska studier och ana-

lytiska diskussioner under arbetets gång.
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6.2 Det teoretiska stödet

Nedanstående återgivning av det teoretiska stödet för förekomsten av inter-

nationellt associerade synergieffekter kommer av naturliga skäl att avspegla de

grundläggande dragen i det teoretiska kapitlet. Med utgångspunkt i den modell

som nämnda kapitel är uppbyggt kring har vi valt att belysa de inslag som vi

anser vara av störst betydelse för denna typ av synergier. Denna modifikation

av den ursprungliga teoretiska sammansättningen kommer även att utgöra

grunden för den modell som vi använder för att illustrera sambandet mellan

analyskapitlets respektive delar.

6.2.1 Definition av synergier
Vår uppfattning och definition av synergier har utvecklats med stöd av studier

av och resonemang kring olika teoretikers sätt att definiera synergier. Denna

definition redogjorde vi för redan inledningsvis i teorikapitlet och vill även här

accentuera dess betydelse. Då synergibegreppet är centralt i vår problemställ-

ning finner vi det naturligt att fastslå vår definition som grundläggande för

resterande delar av uppsatsen och analyskapitlet, något som också framgår i

vår illustration av det teoretiska stödet i det efterföljande avsnittet 6.2.5 Sam-

manfattning Det teoretiska stödet.

Synergier innebär en möjlighet att via en diversifierad verksamhet åstadkomma ett re-

sultat där helheten blir större än summan av de enskilda delarna, vilket vi matema-

tiskt illustrerar som 2 + 2 > 4.

I vår definition av synergier tar vi stöd av Porters (1985:178) resonemang

kring hur ett företags affärsenhetsstrategier tillsammans bygger upp företags-

strategin. Vi vill göra läsaren uppmärksam på att vi ur vårt strategiska per-

spektiv låter de geografiskt spridda affärsenheterna motsvara sambandet 2 + 2

i den matematiska formeln. På samma sätt låter vi följaktligen företagsstrate-
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gin motsvara formelns resultat, siffran 4. Det är sedan genom en aktiv organi-

satorisk anpassning som företagsstrategin blir mer än summan av de enskilda

delarna. Uttrycket förtydligar dessutom vår avsikt att inrikta våra studier på de

synergieffekter som är av positiv art, varför vi betonar hur helheten blir större

än summan av delarna och inte endast skild från den.

6.2.2 Internationalisering som diversifiering
I vår ovan beskrivna definition av synergier betonar vi även diversifierings-

aspektens betydelse. Denna aspekt är något vi funnit vara av avgörande bety-

delse i flertalet teoretikers resonemang, varför vi även tagit utgångspunkt i

dessa diskussioner för våra studier av internationellt associerade synergier. Vi

har tidigare redogjort för hur vi i likhet med Dess et al (1995:359) låtit den

geografiska diversifieringen utgöra den internationella motsvarigheten till den

traditionella verksamhetsdiversifieringen. Det är följaktligen med denna inter-

nationella utgångspunkt som vi studerat det teoretiska stödet för de interna-

tionellt associerade synergieffekterna.

Vi har endast funnit ett teoretiskt stöd för ett fåtal internationellt associerade

synergier, men har i sammanhanget även funnit de mer traditionella synergief-

fekterna intressanta. De mest framträdande dragen bland dessa traditionella

synergier är de materiella och immateriella aspekterna. Dessa aspekter anser vi

vara av avgörande betydelse även i vårt internationella perspektiv, något som

också framgår av vår nedanstående illustration av det teoretiska stödet.

6.2.3 Internationellt associerade synergier
Med bakgrund av ovanstående resonemang vill vi, i enlighet med de diskus-

sioner som fördes i teorikapitlet, bibehålla den materiella och immateriella

kategoriseringen av synergier. Vi anser denna indelning vara poängfull även

vid resonemangen kring de synergieffekter som kan relateras till företagens
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internationella närvaro. Likt vi tidigare beskrivit anser vi oss endast ha funnit

stöd för vissa synergistiska effekter associerade med företagens internationella

närvaro.

Inom de materiella synergieffekterna handlar det främst om utnyttjandet av

internationella källor, skalekonomiska fördelar inom logistik och produktion (Fraering &

Prasad, 1999:451f) samt förbättrade möjligheter till utnyttjandet av olika lands-

specifika fördelar (Juga, 1996:53). De immateriella motsvarigheterna består i för-

sta hand av kulturella synergier (Adler, 1997:115f) och den kunskap och kom-

petens som en ökad mångfald kan föra med sig (Iles, 1995:44ff).

En internationell förstärkningseffekt
I enlighet med tidigare resonemang vill vi inte heller bortse från andra aspek-

ter av de traditionella synergierna, utan väljer istället att resonera i termer av

en internationell förstärkningseffekt. Vi anser följaktligen att företagens internatio-

nella närvaro i många fall kan förstärka effekterna av de traditionella synergi-

erna, såväl som de internationellt associerade synergierna. I termer av materi-

ella synergier kan denna förstärkningseffekt uppkomma av förbättrade möjlig-

heter att dra fördel av olika landsspecifika och allokeringsrelaterade fördelar.

Denna förstärkningseffekt kan även ge upphov till immateriella effekter såsom

ökade möjligheter för företagen att dra fördel av en utökad mångfald av kun-

skap och idéer.

Utöver de tidigare beskrivna internationellt associerade synergierna anser vi

med andra ord att effekterna av de mer traditionella synergierna kan förstärkas

av företagens internationella närvaro. Gemensamt för de möjligheter som

denna internationella förstärkningseffekt kan ge upphov till är dock att de

kräver någon form av aktiv organisatorisk anpassning av företagen. Under

förutsättning att företagen organiserar och anpassar sin verksamhet i syfte att
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utnyttja dessa synergieffekter anser vi därför att de även kan dra fördel av

denna förstärkningseffekt.

6.2.4 Utnyttjandet av internationellt associerade synergier

och dess påverkan på konkurrenskraften
Genom att återanknyta till Porters (1985:179) resonemang kring företagsstra-

tegier vill vi visa hur företagen praktiskt kan utnyttja dessa synergieffekter.

Porter anser att det är med hjälp av en horisontell strategi som företaget ur de

olika affärsenheternas verksamheter kan åtnjuta synergistiska fördelar. Det är

genom den horisontellt organiserade koordineringen av enheterna som företa-

gets strategi kan bli mer än summan av de olika enheternas. Vi anser dessutom

att detta resonemang stöds av hur Buzzell och Gale (1987:55) beskriver att

enheternas strategier skall summera upp till en konkurrenskraftsstärkande fö-

retagskonstellation. Denna konstellation bör vidare inte bestå av alltför skilda

verksamhetsområden, utan snarare av projekt inom väl positionerade affärs-

kluster genom vilka synergier kan skapas. De betonar följaktligen vikten för

företaget att skapa strategier för dessa relaterade affärskluster och inte endast

för de respektive enheterna.

På en mer konkret nivå har vi funnit två praktiska tillvägagångssätt teoretiskt

väl förankrade, hur ett företag väljer att konfigurera och koordinera sina olika

verksamheter. Konfigureringsaspekten belyser hur företaget väljer att geogra-

fiskt allokera de olika aktiviteterna medan koordineringen beskriver hur dessa

samordnas med varandra. (Porter, 1986:21f) Med bakgrund av dessa karaktä-

ristika anser vi att konfigureringsaspekten i första hand kan utnyttjas till att dra

fördel av de materiella synergierna, medan koordineringen på motsvarande

sätt främst kan användas till att utnyttja de immateriella synergierna. Vi anser

att de även kan fungera på ett omvänt sätt, om än inte i samma utsträckning.
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Vi anser vidare att vårt internationella perspektiv ytterligare förstärker de båda

begreppens betydelse och applicerbarhet. Det är utifrån dessa aktiva organi-

satoriska anpassningar som företaget kan utnyttja den internationella förstärk-

ningseffekt vi introducerade tidigare. Genom förbättrade möjligheter att allo-

kera olika verksamheter till olika geografiska områden kan företaget exempel-

vis dra nytta av varierande landsspecifika fördelar. På motsvarande sätt kan en

mer utvecklad samordning av de geografiskt diversifierade verksamheterna

bättre utnyttja den kunskap som finns inom organisationen.

Det är först genom det praktiska utnyttjandet av dessa synergier som företaget

kan utveckla och förbättra sin konkurrenskraft. Vi anser således att synergi-

möjligheterna i sig är av mindre värde så länge företagen inte är medvetna om

dess förekomst och väljer att aktivt dra nytta av de effekter som de kan gene-

rera.

6.2.5 Sammanfattning Det teoretiska stödet
Sammanfattningsvis har vi endast funnit ett teoretiskt stöd för ett fåtal inter-

nationellt associerade synergier. Vi anser att det i första hand rör sig om en

internationell effekt som förstärker de traditionella synergierna. Av denna an-

ledning finner vi det såväl betydelsefullt som poängfullt att fortfarande reso-

nera utifrån den tidigare klassificeringen av materiella och immateriella synergief-

fekter. Vid sidan av denna internationella förstärkningseffekt finner vi dock några

unika synergieffekter som endast ett internationellt etablerat företag kan åt-

njuta. De består exempelvis av utnyttjandet av landsspecifika fördelar och kun-

skapsutveckling som följd av en ökad mångfald. För att underlätta förståelsen

för dessa har vi valt att klassificera även dessa utifrån de materiella och im-

materiella aspekterna.
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Med stöd av ovanstående resonemang kring det teoretiska stödet för de inter-

nationellt associerade synergierna introducerar vi nedan den första delen i vår

analysmodell. Denna del kommer även att ligga till grund för resterande delar

av vårt analytiska resonemang då den även behandlar de teoretiska aspekterna

av de resterande frågeställningar vi ämnar besvara. Denna teoretiska del av

modellen är även en utveckling av den figur som initialt presenterades i teori-

kapitlet.

Figur 6.1 Det teoretiska stödet. En illustration av det teoretiska stöd vi funnit för det studerade fenomenet.

Ovanstående figur visar hur vi anser att de behandlade delarna tillsammans

utgör en helhetsförståelse för ämnets teoretiska stöd. Grundläggande är na-

turligtvis vår definition av synergier samt vår internationella utgångspunkt, interna-

tionalisering som diversifiering. Likt vi tidigare redogjort har vi låtit indelningen av

materiella och immateriella synergier kvarstå, men låter rutornas streckade linjer

representera de traditionella synergierna och de heldragna linjerna de interna-

tionellt associerade synergierna. De båda rutornas skilda storlek symboliserar

den större potential vi finner inom de materiella synergieffekterna. Vidare låter

vi det praktiska utnyttjandet av synergierna representeras av ett kombinerat

användande av de konfigurerings- och koordineringsrelaterade metoderna. Konfigu-

reringsaspekten har medvetet placerats i figurens övre del för att symbolisera

dess tydligare samband med de materiella effekterna, motsvarande gäller även

för koordineringsaspekterna och de immateriella synergierna. Genom ett ak-

tivt utnyttjande kan sedan dessa synergier realiseras och omsättas i en stärkt
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konkurrenskraft. Avslutningsvis har vi valt att låta den internationella förstärknings-

effekten symboliseras av den skuggning som genomgående förekommer i figu-

ren. Den mörkare skuggningen i de övre högra hörnen i figurens respektive

delar visar hur vi anser att denna förstärkningseffekt utvecklas. Vi anser följ-

aktligen att förstärkningseffekten är mer framträdande för de materiella syner-

gierna och de konfigureringsrelaterade funktionerna.

Det teoretiska stödet – de främsta bidragen
Vi vill i nedanstående punkter sammanfatta och accentuera de främsta bidrag

som vi anser att ovanstående resonemang kring det teoretiska stödet givit.

� Vi har endast funnit ett teoretiskt stöd för ett fåtal internationellt asso-

cierade synergier, men har även i vårt internationella perspektiv funnit

de mer traditionella materiella och immateriella synergierna intressanta.

� Vi vill inte bortse från de traditionella synergierna, utan väljer istället att

resonera i termer av en internationell förstärkningseffekt. Vi anser följaktli-

gen att företagens internationella närvaro i många fall kan förstärka ef-

fekterna av de traditionella synergierna.

� Vi har funnit två praktiska tillvägagångssätt teoretiskt väl förankrade;

hur ett företag väljer att konfigurera och koordinera sina olika verksamhe-

ter. Konfigureringsaspekten belyser hur företaget väljer att geografiskt

allokera de olika aktiviteterna medan koordineringen beskriver hur des-

sa samordnas med varandra.

� Avslutningsvis anser vi dessutom ha funnit ett tydligt samband mellan

de materiella synergierna och hur dessa framförallt kan utnyttjas genom

företagens konfigureringsfunktioner. Vi anser oss även ha funnit mot-

svarande samband mellan de immateriella synergierna och de koordine-

ringsrelaterade funktionerna.
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6.3 Internationellt associerade synergier

Efter att i ovanstående resonemang ha redogjort för fenomenets teoretiska

förankring har vi i nedanstående för avsikt att relatera denna kunskap till våra

empiriska observationer. I syfte att underlätta vårt resonemang har vi valt att

även här följa den ordningsföljd som vi redogjort för i tidigare kapitel och inte

minst i den nyss introducerade analysmodellen. Följaktligen utgår vi i denna

analytiska del från de resonemang vi fört under teorikapitlets första hälft, em-

pirikapitlets inledande avsnitt samt i motsvarande delar av ovanstående analys

av det teoretiska stödet. Det är följaktligen på detta sätt vi avser besvara vår

andra frågeställning om vad våra fallstudieföretag anser om de internationellt

associerade synergierna.

Vi har valt att inleda med en diskussion med utgångspunkt i de två produkt-

orienterade företag som ingår i vår studie, Flextronics och Gunnebo. Detta

för att sedan föra motsvarande resonemang kring de kunskaps- och tjänsteori-

enterade företagen ÖPWC och Attendo. Vi har valt denna uppställning då vi

under uppsatsens gång funnit denna dimension i företagsmatrisen betydelse-

full för vårt fortsatta resonemang.

6.3.1 Produktorienterade företag – Flextronics och

Gunnebo
Vi har under arbetet med uppsatsen funnit företagets verksamhetsinriktning

vara av avgörande betydelse för hur de kan dra fördel av olika typer av syner-

gier. I detta synergistiska perspektiv anser exempelvis Lager och Nilsson vid

Flextronics att distinktionen mellan produkt- och tjänsteorienterade företag är

poängfull. Detta motiveras med att de produktorienterade företagen besitter

relativt större möjligheter till att dra fördel av de materiella synergierna, medan
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de immateriella motsvarigheterna anses vara av större betydelse inom tjänste-

orienterade företag.

Materiella och immateriella synergier
Denna uppdelning fann även vi naturlig eftersom de båda produktorienterade

företagen i första hand resonerar i volymrelaterade termer. På Gunnebo ser

Hermans framförallt betydande skalekonomiska fördelar associerade med fö-

retagets internationella verksamhet. Även inom Flextronics är resonemangen

kring vikten av ett effektivt resursutnyttjande ständigt återkommande. Detta är

något som Kvisth betonar då han beskriver hur Flextronics försöker fånga

materiella synergier genom att koncentrera olika värdeskapande aktiviteter till

färre lokaliseringar. Det är ett resonemang vi finner återkommande även inom

litteraturen, exempelvis beskriver såväl Porter (1985:182ff) som Itami

(1985:43f) hur företaget i möjligaste mån bör skapa ett gemensamt resursut-

nyttjande.

Vi ser tydliga likheter mellan Changs (1997:230) resonemang kring hur ett in-

ternationellt företag kan skapa materiella fördelar av immateriellt orienterade

synergieffekter och hur Kvisth beskriver att Flextronics försöker utnyttja or-

ganisationens best practice. Genom att identifiera och standardisera dessa

processer försöker företaget åstadkomma ett mer kostnadseffektivt resursut-

nyttjande, i likhet med Changs (1997:230) strävan efter erfarenhetskurvförde-

lar. Med hjälp av en internationell produktutvecklingsgrupp arbetas det till viss

del även inom Gunnebo med att på detta sätt utnyttja organisationens kun-

nande, om än i mindre utsträckning än på Flextronics.

De likheter som vi finner mest intressanta är att båda företagen på ett eller

annat sätt försöker centralisera eller standardisera dessa verksamheter i syfte

att åstadkomma skalekonomiska fördelar. På Gunnebo använder de sig av en
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gemensam, men central, plattform för produktutveckling, medan Flextronics i

betydligt större skala försöker åstadkomma liknande gemensamma aktiviteter

genom mer standardiserade processer.

Marknadsförutsättningarnas betydelse
De likheter vi ser mellan våra fallstudieföretag Flextronics och Gunnebo be-

står främst i deras produktorienterade verksamhet. Utöver dessa likheter be-

tonade båda företagen vikten av att på en internationell nivå dra fördel av ett

välkänt och respekterat varumärke. I Gunnebos fall beskriver Hermans hur

företaget i viss utsträckning kan dra fördel av att uppfattas som en professio-

nell, pålitlig och internationell leverantör. Inom Flextronics anser Nilsson des-

sa image- och ryktesrelaterade möjligheter (se Buzzell och Gale, 1987:56 samt Grant,

1992:214f) vara av större betydelse då företaget i stor utsträckning riktar sig

mot stora globala kunder och leverantörer där utnyttjandet av referenser är

betydelsefullt.

Ovanstående resonemang speglar dessutom de mest framträdande skillnader-

na mellan de båda företagen, de verkar på vitt skilda marknader med lika skil-

da förutsättningar. För Flextronics är det en uppenbar nödvändighet att vara

internationellt etablerad då branschens filosofi bygger på en storskalighet som

inte kan uppnås på annat sätt än via en omfattande internationell utbredning.

Branschens krav och förutsättningar har också drivit på företagets tillväxt och

storlek. Dessa externa påverkansfaktorer och andra branschkaraktäristika är

inte lika tydliga för Gunnebo vilket medfört en mindre fokusering kring inter-

nationellt relaterade synergieffekter.

En av de mest betydelsefulla drivkrafterna bakom Flextronics aktiva utnytt-

jande av internationellt associerade synergier anser vi vara branschens stora

kostnadsfokusering. Den hårda konkurrensen har accentuerat vikten av vo-
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lymtillverkning, utnyttjandet av landsspecifika fördelar och andra skalekono-

miska effekter. Exempelvis beskriver samtliga respondenter den stora andelen

materialkostnader och den betydelse detta ger inköpsfunktionen. Genom ut-

nyttjandet av olika internationella källor, i enlighet med Fraering och Prasads

(1999:451f) resonemang, och en effektiv inköpsorganisation som hanterar

enorma mängder material kan Flextronics utnyttja dessa internationellt associ-

erade synergier. Detta är något vi även anser vara en praktisk motsvarighet till

den centrala förhandlingskraft som Goold och Campbell (2000:75) beskriver.

Sammanfattningsvis finner vi följaktligen marknadsförutsättningarna vara av

avgörande betydelse, något som även tydliggörs i Porters (1986:11f) resone-

mang kring olika typer av internationell konkurrens. Bortsett från den diskus-

sion som Porter och till viss del även Ensign (1998:657) för, saknar vi dock en

tydligare förankring av betydelsen av internationella samarbetspartners inom

relevant teori, allra helst då vi finner dessa förhållanden vara av betydelse för

våra fallstudieföretag.

6.3.2 Kunskaps- och tjänsteorienterade företag – ÖPWC

och Attendo
På samma sätt som vi i ovanstående avsnitt redogjort för studiens båda pro-

duktorienterade företags resonemang kring de internationellt associerade sy-

nergierna har vi valt att göra så även för de kunskaps- och tjänsteorienterade

företagen, ÖPWC och Attendo. Sambandet mellan de immateriella synergier-

na och tjänsteföretagen är något som även Eurell poängterar, då han anser

Attendos produktsida ha större möjligheter att dra fördel av de materiella ef-

fekterna.
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Materiella och immateriella synergier
Båda företagen betonar utnyttjandet av de immateriellt relaterade synergief-

fekterna i första hand, just på grund av att de osynliga tillgångarna, som Itami

(1987:44f) benämner det, är centrala i ett tjänsteproducerande företag. Ett ef-

fektivt och väl utvecklat kunskaps- och erfarenhetsutbyte anser Dimming vara

mycket betydelsefullt för ÖPWC då hela företagets verksamhet grundar sig på

försäljning av specifika kunskapslösningar. Även om Eurell initialt beskriver

materiellt orienterade synergier, såsom ett effektivare resursutnyttjande och

stordriftsfördelar, tycks de immateriella motsvarigheterna vara av stor betydel-

se också för Attendo.

Det är i denna fokusering kring de immateriella synergieffekterna som vi fin-

ner företagens likheter mest framträdande. Skillnaderna gör sig tydligare då

Attendo refererar till sin produktorienterade verksamhet inom vilken de mate-

riellt relaterade effekterna tycks vara tydligare. Vi anser återigen detta vara

tecken som motiverar en särskillnad av studiens produkt- och tjänsteföretag.

Den internationella dimensionens betydelse
Intressant ur vårt perspektiv är naturligtvis också hur de båda företagen be-

skriver betydelsen av den internationella dimensionen. Dimming beskriver hur

ÖPWCs globala marknadsnärvaro skapar en viktig grund för företagets kun-

skapsutveckling. Genom ett utvecklat kunskaps- och erfarenhetsutbyte försö-

ker de inom ÖPWC dra nytta av de geografiskt skilda enheternas kompeten-

ser. På motsvarande sätt beskriver även Eurell att Attendo försöker dra för-

delar av den större mångfald av idéer som den internationella närvaron kan

erbjuda. Ett resonemang som vi anser går hand i hand med hur Adler

(1997:101ff) och Iles (1995:44ff) anser att en kulturell mångfald kan bidra till

utvecklandet av just kunskap och kompetens.
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Möjligheterna att dra nytta av varandras kompetenser genom en utvecklad och

väl fungerande kunskapsöverföringsfunktion är inte minst viktig inom ÖPWC

där denna spjutspetskompetens utgör en av företagets främsta konkurrensför-

delar. Gavelius beskriver i sammanhanget hur det internationella nätverket

ökar i betydelse då kunskapsutbytet kan förväntas bli större på en internatio-

nell nivå. En liknande internationell förstärkningseffekt beskrivs även inom Atten-

do där det praktiska erfarenhetsutbytet påverkas positivt av den internationella

dimensionen. Dimming anser att dessa synergistiska effekter i första hand är

grundade i ÖPWCs internationella närvaro och inte nödvändigtvis i dess

storlek. Gavelius poängterar dock informationsmängdens betydelse och menar

att den internationella dimensionen har blivit viktig främst på grund av den

svenska marknadens litenhet.

Både Hagefors och Malmquist beskriver hur Attendos geografiskt skilda en-

heter kan bidra till ett utvecklande av nya affärsmöjligheter som sedan kan

implementeras i stora delar av organisationen. På ett liknande sätt beskriver

även Gunnarsson vikten för ÖPWC att utnyttja dessa synergier och återan-

vända organisationens kunskap för att säkerställa lönsamheten. För att detta

erfarenhetsutbyte skall vara möjligt betonar Hagefors vikten av en kulturell

medvetenhet och förståelse, något som även Adler (1997:115f) poängterar i

sitt resonemang om kulturella synergier.

Sammanfattningsvis finner vi att studiens kunskaps- och tjänsteorienterade

företag i första hand anser de immateriella synergieffekterna vara av betydelse.

Resonerandet kring vikten av ett fungerande kunskaps- och kompetensutbyte

enheterna emellan anser vi grunda sig i de osynliga tillgångarnas centrala plats i

dessa företags verksamhet. Intressant är även hur flera respondenter anser att

den internationella dimensionen tycks förstärka effekterna av nämnda kun-

skapsöverföring.



Synergier – en analytisk sammanställning

138

6.3.3 Produktorienterade vs kunskaps- och

tjänsteorienterade företag
I ovanstående analyser har vi redogjort för och resonerat kring de internatio-

nellt associerade synergierna inom uppsatsens produkt- respektive tjänsteori-

enterade företag. På detta sätt anser vi oss ha accentuerat de likheter som fö-

religger mellan företagen i och med deras verksamhetsinriktning snarare än

deras storlek och internationella utbredning. Utifrån uppsatsens fallstudiefö-

retag vill vi också fastslå att möjligheterna att åtnjuta materiella synergieffekter

ter sig tydligare inom de produktorienterade företagen. På motsvarande sätt

anser vi även de immateriella aspekterna vara viktigare inom de kunskaps- och

tjänsteorienterade fallstudieföretagen.

Vi anser att detta går att relatera till produkternas konkreta och förflyttnings-

bara natur, medan tjänsterna i högre grad beror på närhet och interaktion med

kunden även i produktionsögonblicket. Det för med sig att möjligheterna till

att utnyttja gemensamma värdeskapande aktiviteter är fler inom de produkt-

producerande företagen, medan tjänsteföretagen ställer högre krav på full-

ständiga värdekedjor vid varje geografisk lokalisering. I ett synergistiskt sam-

manhang innebär detta att både Flextronics och Gunnebo i större utsträck-

ning kan dra fördel av ett effektivare resursutnyttjande, medan ÖPWC och

Attendo i högre grad inriktar sig på kunskaps- och kompetensöverföring.

En intressant aspekt som framkom vid intervjuerna med såväl ÖPWC som

Attendo är den förstärkningseffekt som den internationella närvaron kan

åstadkomma. Detta är något vi anser även borde kunna utnyttjas inom de

produktorienterade företagen – fler verksamheter borde rimligtvis förstärka

möjligheterna till utnyttjandet av gemensamma resurser, skalekonomiska för-

delar samt ökad kunskap och kompetens. Viktigt är dock att vara medveten

om de hinder som en internationell verksamhet för med sig, i enlighet med det
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resonemang Palich et al (1996:171ff) för. De marknads- och produktionsrelaterade

hindren begränsar i första hand utnyttjandet av materiella synergier, medan

teknologi- och kognitionsrelaterade diton kan begränsa de immateriella varianterna.

Vidare tror vi även att storleksaspekten är av viss betydelse, trots att våra em-

piriska studier inte i någon större utsträckning visat på detta. Vi finner att

Flextronics kan utnyttja de flesta olika synergityper som en följd av sin om-

fattande storlek och internationella utbredning, samtidigt som organisationens

omfattning i vissa fall kan begränsa implementerandet. I linje med denna

storleksaspekt finner vi även de olika marknadsförutsättningarna vara av bety-

delse. Detta anser vi vara tydligast för Flextronics, men till viss del även för

ÖPWC eftersom de är en av fyra stora och globala aktörer på marknaden. I

detta sammanhanget finner vi även de imagerelaterade aspekterna vara av be-

tydelse då företagen kan dra nytta av en positiv ryktesförmedling mellan olika

internationella samarbetspartners.

6.3.4 Sammanfattning Internationellt associerade synergier
Sammanfattningsvis avser vi i nedanstående modell illustrera ovanstående

empiriskt grundade analyser och hur de kan relateras till det teoretiska stöd vi

funnit för de internationellt associerade synergierna. Vi utgår följaktligen från

den modell som introducerades i avsnittet 6.2 Det teoretiska stödet för att nu

även illustrera hur vi uppfattar de internationellt associerade synergierna ut-

ifrån våra empiriska studier. Modellen visar i första hand hur de produktori-

enterade företagen besitter större möjligheter att dra fördel av dessa synergief-

fekter, framförallt de materiella varianterna. På motsvarande sätt visar den hur

kunskaps- och tjänsteföretagen främst kan utnyttja de immateriella synergier-

na.
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Figur 6.2 Internationellt associerade synergier. En illustration av våra empiriskt och teoretiskt grundade

analyser av de internationellt associerade synergierna.

Med hjälp av ovanstående modell vill vi öka förståelsen för de samband vi

funnit mellan fenomenets teoretiska stöd och våra empiriska studier. Den

grundläggande indelningen visar vilka teoretiska delar vi anser mest betydelse-

fulla för att skapa oss en ökad förståelse för företagens resonemang kring de

internationellt associerade synergierna. Vidare har vi funnit empiriska stöd för

hur studiens produktorienterade företag i första hand söker utnyttja de mate-

riella synergieffekterna, medan de tjänsteorienterade företagen i högre ut-

sträckning koncentrerar sig till de immateriella varianterna. Den streckade lin-

jen visar dock att vi anser att dessa företag inte uteslutande söker materiella

respektive immateriella synergier. Avslutningsvis låter vi figurens skuggning

även här motsvara den internationella förstärkningseffekt vi anser oss ha

identifierat. I likhet med de teoretiskt grundade resonemangen hävdar vi att

denna effekt ter sig starkast i figurens övre högra hörn, för de produktoriente-

rade företagen och de materiella synergierna.
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Internationellt associerade synergier – de främsta bidragen
Vi vill i nedanstående punkter sammanfatta och accentuera de främsta bidrag

som vi anser att ovanstående resonemang kring de internationellt associerade

synergierna givit.

� Samtliga våra fallstudieföretag resonerar på något sätt kring synergibe-

greppet och belyser även den internationella dimensionens betydelse.

� Vi har i våra empiriska studier funnit ett tydligt samband mellan studi-

ens produktorienterade företag och att de i första hand söker utnyttja

de materiella synergieffekterna, medan de tjänsteorienterade företagen i

högre utsträckning koncentrerar sig till de immateriella varianterna.

� Vi anser att graden av aktivt och medvetet utnyttjande av de internatio-

nellt associerade synergierna kan relateras till företagens respektive

marknadsförutsättningar. Utifrån våra fallstudieföretag anser vi att de

större företagen även besitter större möjligheter att utnyttja dessa sy-

nergier.

� Vi har funnit ett empiriskt stöd för den internationella förstärkningsef-

fekten. Vi anser att den internationella dimensionen framförallt förstär-

ker effekterna av de materiella, men även de immateriella, synergierna.

6.4 Utnyttjandet av internationellt associerade
synergier

I syfte att vidareutveckla vår analys och kunskap kommer vi i nedanstående att

relatera fenomenets teoretiska förankring, med inriktning på utnyttjandet av

internationellt associerade synergier, till våra empiriska observationer. I enlig-

het med den tidigare beskrivna dispositionen kommer vi i denna analytiska del

utgå från de resonemang som förts i delar av teorikapitlets senare hälft, empi-

rikapitlets mittersta del samt motsvarande delar av ovanstående analys av det

teoretiska stödet. På detta sätt avser vi föra en diskussion kring hur företagen
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samordnar, organiserar och strukturerar de olika verksamheterna i syfte att

hantera och utnyttja de internationellt associerade synergieffekterna.

I likhet med ovanstående del kommer först en diskussion med utgångspunkt i

de två produktorienterade företagen, Flextronics och Gunnebo, att föras.

Därefter följer motsvarande diskussion kring studiens kunskaps- och tjänste-

orienterade företag, ÖPWC och Attendo. Denna indelning följer i enlighet

med våra tidigare resonemang, då vi finner att nedanstående konfigurerings-

aspekt ter sig tydligare inom de produktorienterade företagen samtidigt som

de koordineringsrelaterade aspekterna tycks lättare att applicera på de tjänste-

orienterade företagen.

6.4.1 Produktorienterade företag – Flextronics och

Gunnebo
Både Flextronics och Gunnebo använder sig av någon form av organisatorisk

anpassning för att kunna dra fördel av de olika synergistiska effekterna. Inom

Flextronics beskriver Kvisth hur företaget anpassar verksamheten för att svara

mot den senaste tidens nedgångar i branschen. Det rör sig i första hand om

rationaliserings- och andra åtgärder där företaget försöker standardisera olika

processer och genomföranden världen över för att på det viset skapa ett ef-

fektivare resursutnyttjande. Både Kvisth och Lager beskriver likt Bartlett och

Ghoshal (1992:637f) det dilemma av begränsade innovationsmöjligheter som

en ökad centralisering och standardisering kan föra med sig. Det anses pro-

blemetiskt allra helst eftersom företaget traditionellt fungerat mycket decent-

raliserat och med stor handlingsfrihet för de geografiskt skilda enheterna. La-

ger betonar därför att det trots en ökad standardisering och ett förbättrat ut-

nyttjande av de materiella synergierna är viktigt att inte begränsa företagets

flexibilitet. Inom Gunnebo anser Hermans att de decentraliserade inslagen är

mindre framträdande, mycket beroende av företagets mer begränsade finansi-
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ella möjligheter. Exempelvis söker företaget därför driva genom enheternas

innovationer på ett mer centralt plan, vilket även torde främja utnyttjandet av

de materiella synergierna.

Konfigurering
Likt vi beskrivit ovan strävar Flextronics efter att erhålla materiella synergier

genom att koncentrera olika värdeskapande aktiviteter till färre lokaliseringar.

Detta är en konfigureringsaspekt i enlighet med Porters (1986:17f) resone-

mang som konkret visat sig i en medveten lokalisering till lågkostnadsländer,

eller länder med andra fördelar. Exempelvis nämns Polen som ett lågkost-

nadsland inom produktion, medan Sverige relativt sett har billiga ingenjörer.

Dessutom har Norden traditionellt en stark position inom telekom-industrin

vilket kan ses som en bidragande orsak till företagets starka närvaro i de nor-

diska länderna. Gunnebo har på ett liknande sätt också en geografisk sprid-

ning av produktionen, även om konfigureringen inte i lika hög grad är utfor-

mad för att utnyttja landsspecifika fördelar. Dock förs det diskussioner även

inom Gunnebo kring möjligheten att utöka produktionsallokeringen till låg-

kostnadsländer och därmed utnyttja olika landsspecifika fördelar.

Kvisth beskriver vidare, i enlighet med Vos och Akkermans (1996:57) reso-

nemang, att Flextronics konfigurering av verksamheten också styrts av mark-

nadsförhållanden och inte enbart av rena kostnadsaspekter. Dessutom påver-

kas företagets verksamhetsallokering av kunderna då de besitter stora möjlig-

heter att påverka var produktionen skall ske. Inte heller Gunnebo ser i sin

konfigurering enbart till kostnadsaspekter utan har även konfigurerat verk-

samheten med utgångspunkt i lokal kunskap och kompetens för att producera

där det anses mest lämpligt. Exempelvis beskriver Hermans hur företaget val-

de att allokera slirskyddstillverkningen till en enhet i Finland då denna ansågs

mest lämpad för detta.
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Likt vi beskrivit finns det likheter mellan företagens konfigurering av verk-

samheterna och deras tänkande kring densamma, men också ett antal skillna-

der. Flextronics drar i högre grad nytta av materiella synergier i form av kost-

nadsfördelar då de i större utsträckning än Gunnebo har konfigurerat verk-

samheten till lågkostnadsländer. Ett steg i detta är Flextronics användning av

Industrial Parks genom vilket de också söker styra leverantörerna till en pla-

cering i lågkostnadsländer. I enlighet med Porters (1986:11f) resonemang kan

en förklaring till företagens olika konfigurering sökas i företagens skilda mark-

nadsförhållanden. Flextronics marknad präglas av väldigt hård konkurrens

med pressade marginaler och globala konkurrenter. Den hårda konkurrensen

har skapat behov för företagen på marknaden att växa sig stora och aktivt

konfigurera verksamheten i jakt på kostnadsreduktioner. Utöver de globala

konkurrenterna har naturligtvis även Flextronics stora andel globala kunder

varit en bidragande orsak till den medvetna konfigureringen till lågkostnads-

och andra länder. Vi anser dessutom att skillnaden i konfigurering kan relate-

ras till Roths (1992:533f) resonemang som beskriver hur företagets storlek och

finansiella möjligheter påverkar konfigureringen. Flextronics har genom sin

storlek och sina finansiella resurser haft möjlighet att genomföra en omfattan-

de geografisk konfigurering för att dra nytta av materiella synergier.

Koordinering
Företagens ovan beskrivna konfigurering har också en påverkan på koordine-

ringen inom företagen, exempelvis kräver ett företag som i stor utsträckning

försöker utnyttja olika allokeringsfördelar ofta en mer avancerad koordinering

av enheterna. (Porter, 1986:17f och Roth, 1992:534f) I enlighet med Flextro-

nics målsättning att genom best practices överföra kunskap och processer

mellan olika enheter krävs det också en koordinering som ett verktyg för att

lyckas med detta. I sammanhanget beskriver Kvisth att Flextronics i nuläget
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arbetar med att i första hand standardisera mätmetoder för att i ett senare ske-

de på ett bättre sätt kunna överföra processer och kunskap från de effektivaste

enheterna. Standardisering och koordinering ses således som ett måste för att

kunna dra nytta av de materiella och immateriella synergieffekter som en ef-

fektiv verksamhetskonfigurering kan ge upphov till. Vidare söker Flextronics

samordna sina verksamheter bättre för att kunna dra nytta av internationella

källor och även därigenom åtnjuta synergieffekter.

Utnyttjandet av en internationell produktutvecklingsgrupp är ett sätt som

Gunnebo använder sig av för att koordinera sina geografiskt spridda verk-

samheter. Denna används för att ta tillvara på kunskap och idéer som skapas

inom olika delar av organisationen och möjliggör därigenom ett utnyttjande av

immateriella synergier. Produktutvecklingen sker på en central nivå med an-

ledning av att det skulle bli för kostsamt att bedriva denna på ett flertal ställen.

Koordineringen genom produktutvecklingsgruppen möjliggör att det trots

denna centralisering går att ta tillvara på kunskap och idéer från organisatio-

nens olika delar. Företaget drar också nytta av materiella synergier genom att

koordinera produktionen för att uppnå effektivare logistiska lösningar, likt de

som Fraering och Prasad (1999:451f) beskriver.

Inom Flextronics anser respondenterna det vara viktigt att i viss utsträckning

standardisera för att lättare kunna överföra kunskap och idéer inom organisa-

tionen. Detta kan i enlighet med Roth (1992:534f) ses som ett utslag för att

företagets storlek och omfattande konfigurering kräver en mer avancerad

samordningsfunktion. Koordineringen kräver således, som Martinez och Ja-

rillo (1991:430) beskriver, ökade formella administrativa verktyg. En liknande

standardisering ser inte Gunnebo som ett primärt område utan där handlar

det främst om att i marknadsföringen ut mot kund ge en enhetlig bild av fö-
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retaget. Då Flextronics har en mer omfattande konfigurering än Gunnebo

kräver detta också en mer ordnad och strukturerad koordinering.

Sammanfattningsvis ser vi stora möjligheter för dessa produktorienterade fö-

retag att genom en effektiv verksamhetskonfigurering kunna dra fördel av de

materiella synergieffekterna. Den internationella aspekten gör att konfigure-

rings- och allokeringsmöjligheterna förstärks betydligt, vilket vi anser är ett

tydligt exempel på den internationella förstärkningseffekt vi identifierat tidiga-

re. En naturlig följd av denna konfigurering är även att kraven på företagens

samordnings- och koordineringsfunktioner ökar, ett samband som tydliggörs

såväl av Porter (1986:17f) som av Roth (1992:534f).

6.4.2 Kunskaps- och tjänsteorienterade företag – ÖPWC

och Attendo
I sammanhanget av ett praktiskt utnyttjande tycks de koordineringsrelaterade

aspekterna tydligare inom studiens tjänsteorienterade företag. Då konfigure-

ringsaspekterna är av en mer konkret art kan de organisatoriska anpassningar-

na inom denna typ av företag te sig mindre tydliga. Exempelvis är de materi-

ella synergierna såsom utnyttjandet av olika landsspecifika fördelar mindre

betydelsefulla för denna typ av tjänsteorienterade företag, vilket även innebär

att konfigureringsaspekterna blir mindre viktiga. Däremot ser vi hur en mer

utvecklad samordning och koordinering mellan företagens geografiskt spridda

enheter kan användas som ett betydelsefullt medel i syfte att utnyttja de im-

materiella synergieffekterna.

Konfigurering
Trots att studiens tjänsteorienterade företag i första hand söker utnyttja de

immateriella synergierna anser Dimming att ett företag som ÖPWC kan dra

viss fördel av olika länders specifika förhållanden. Framförallt resonerar han
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kring hur företaget allokerar vissa typer av kunskap till olika länder och regio-

ner genom utvecklandet av olika kunskapscentra. Även Gavelius beskriver hur

dessa uppstår som en direkt följd av de olika marknadernas skilda förhållan-

den. Dock beskriver han att denna allokering inte är ett resultat av ett aktivt

och medvetet utnyttjande av internationellt associerade synergier, utan snarare

något som anses vara ett självklart sätt att utnyttja organisationens samlade

kunskaper och kompetenser på. Detta är något som även Gunnarsson in-

stämmer i då han beskriver hur verksamhetsallokeringen snarare hänger ihop

med behoven av att vara lokalt närvarande på kundernas marknad. De reso-

nemang som förs av både Gavelius och Gunnarsson är tydligt förankrade i

marknadsförutsättningarnas förhållanden, något som vi anser går igen även i

Porters (1986:11f) diskussioner kring konkurrensförhållandenas betydelse.

Inom Attendo resoneras det inte i samma utsträckning kring skapandet av

geografiskt skilda kunskapscentra, men företaget låter ändå olika dotterbolag

fungera som centrala inom olika regioner. Dessa enheter fungerar då framför-

allt som ett nav i respektive regioner med en viss koncentration av kunskap

kring hur affärer bedrivs inom de respektive områdena. I övrigt är företaget

organiserat på ett relativt symmetriskt sätt, i likhet med vad Bartlett och Gho-

shal (1992:637) beskriver, där de olika enheterna ges ett likartat utrymme. Ut-

över detta mer praktiska organiserandet beskriver Malmquist hur Attendo ge-

nom en viss centralisering försöker åstadkomma ett effektivare resursutnytt-

jande av exempelvis de mer administrativa funktionerna.

Dimming anser att även ÖPWC drar nytta av vissa mer centrala funktioner.

Exempelvis använder sig företaget av en koncerngemensam jourenhet lokali-

serad i USA till vilken samtliga anställda kan vända sig för att få mer kunskap

om vem i organisationen som besitter mest kunskap inom olika områden. Vid

sidan av dessa centrala resurser försöker företaget i vissa fall även utnyttja
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kostnadsfördelar som är förknippade med olika länder. I de fall där företaget

utvecklar olika verktyg där närheten till kunden inte längre är nödvändig be-

skriver Dimming hur företaget i viss mån försöker allokera producerandet av

dessa till lågkostnadsländer. Den bakomliggande kunskapen är då redan in-

hämtad och utvecklingen av verktyget genomförd varför företaget har möjlig-

heter att konfigurera verksamheten i syfte att utnyttja olika länders kostnads-

fördelar.

De båda företagen har följaktligen genom en viss centralisering konfigurerat

sin verksamhet i syfte att åstadkomma ett effektivare resursutnyttjande. Med

utgångspunkt i de båda företagens skilda marknadsförutsättningar och kund-

struktur använder sig däremot ÖPWC av en något mer utvecklad konfigure-

ring än Attendo. Vi vill återigen, i likhet med Porters (1986:11f) resonemang,

poängtera marknadsförutsättningarnas och konkurrenssituationens betydelse.

ÖPWC agerar på en marknad där såväl kunder som konkurrenter är mer in-

ternationaliserade än Attendos motsvarigheter, vilket vi anser även tar sig ut-

tryck i företagets sätt att konfigurera sin verksamhet.

Koordinering
Genom att i större utsträckning använda sig av koordineringsrelaterade meto-

der försöker båda företagen utnyttja de immateriella synergierna. Inom

ÖPWC samordnas exempelvis den gemensamma kunskapen inom företaget

genom att skriftlig information sammanställs i olika databaser. Företaget an-

vänder sig sedan av dessa databaser för att underlätta spridandet av den kun-

skap som producerats inom organisationen. Vid sidan av dessa system är även

den ovan beskrivna jourenheten ytterligare ett exempel på hur ÖPWC arbetar

för att underlätta spridandet av kunskap inom organisationen. Vi anser dessa

organisatoriska anpassningar vara betydelsefulla sätt för företaget att kunna
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dra fördel av dess kulturella och idémässiga mångfald, likt de internationellt

associerade synergierna som Iles (1995:44ff) och Adler (1997:101ff) beskriver.

En liknande koordinering för att överföra kunskap och kompetens mellan

organisationens olika delar sker även inom Attendo. Exempelvis beskriver

Hagefors hur möten och konferenser med deltagare från de olika landsorgani-

sationerna anordnas i syfte att sprida just kunskap och idéer. Detta kan ses

som ett sätt för företaget att i enlighet med Itamis (1987:44f) resonemang an-

vända sig av dessa kunskapsrelaterade osynliga tillgångar för att därigenom dra

nytta av de immateriella synergieffekterna. Den kunskapsinhämtning som

både ÖPWC och Attendo strävar efter anser vi förstärks betydligt av den in-

ternationella dimensionen, något som även Bartlett och Ghoshal (1992:644)

hävdar. Hur företagen kan koordinera och samordna sina verksamheter anser

vi därmed vara ett avgörande verktyg för hur väl denna kunskap tas tillvara.

Ett led i denna koordinering menar Eurell vara att standardisera beräkningen

av olika nyckeltal för att på detta sätt lättare skapa sig en uppfattning om vilka

delar i organisationen som är mest effektiva. Genom att standardisera dessa

och andra aktiviteter anser vi, i likhet med Bartlett och Ghoshals (1992:637f)

resonemang, att jämförelsemöjligheterna enheterna emellan förbättras, vilket

även torde underlätta kommunikationen mellan dem. I detta sammanhang

beskriver Eurell även vikten av att låta de anställda i olika delar av organisatio-

nen träffa varandra för att utbyta kunskap och erfarenheter. Detta är också ett

sätt att överbrygga de kulturella skillnader som finns i organisationen och

därigenom hantera det som Palich et al (1996:172) benämner som kognitions-

hinder.

ÖPWCs koordinering av verksamheterna bedrivs på ett mer strukturerat sätt

än Attendos, exempelvis genom de databaser som finns för att sammanställa
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information från olika delar av organisationen. Att genom koordinering dra

nytta av immateriella synergier är dock en strävan som finns inom båda orga-

nisationerna. Vi anser dock, i enlighet med Roths (1992:534f) resonemang, att

företagens skilda storlek och struktur är en viktig förklaringsvariabel till deras

olika grad av koordinering. Ett betydligt större och internationellt mer vid-

spritt företag som ÖPWC har av naturliga skäl även mer utvecklade samord-

ningsfunktioner. Dessutom använder sig ÖPWC i högre utsträckning av mer

standardiserade och strukturerade funktioner, likt de Eurell efterfrågar för att

Attendo effektivare skall kunna koordinera verksamheterna.

Sammanfattningsvis vill vi återigen betona förhållandet mellan en utvecklad

konfigurering och de ökade koordineringsbehov som denna för med sig, nå-

got som både Porter (1986:17f ) och Roth (1992:534f) betonar. Det faktum att

studiens tjänsteorienterade företag i mindre utsträckning tycks använda sig av

dessa konfigureringsaspekter anser vi däremot inte behöver negligera deras

utnyttjande av de koordineringsrelaterade funktionerna. Återigen anser vi att

detta beror på dessa företags större möjligheter att utnyttja de immateriella

synergieffekterna. De koordineringsrelaterade funktionerna anser vi exempel-

vis vara av avgörande betydelse för hur företagen kan dra nytta av den kun-

skapsförstärkande effekt som den internationella närvaron kan ge upphov till.

6.4.3 Produktorienterade vs kunskaps- och

tjänsteorienterade företag
De mest framträdande bidragen av våra empiriska studier av de fyra fallstudie-

företagens praktiska utnyttjande av de internationellt associerade synergierna

faller i linje med de resonemang vi fört under tidigare delar av analyskapitlet.

De båda produktorienterade företagen, Flextronics och Gunnebo, är i större

utsträckning inriktade på att dra fördel av de materiella synergierna, medan

studiens tjänsteorienterade företag, ÖPWC och Attendo, främst inriktar sig på
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utnyttjandet av de immateriella motsvarigheterna. Detta förhållande anser vi

dessutom tar sig uttryck i företagens praktiska utnyttjande då de konfigure-

ringsrelaterade aspekterna ter sig tydligare inom de produktorienterade företa-

gen, medan koordineringsfunktionerna är mer betydelsefulla för utnyttjandet

synergier i de tjänsteorienterade företagen.

Likt vi redogjort för tidigare ställer en välutvecklad verksamhetskonfigurering

även större krav på koordineringen av de geografiskt skilda enheterna. (Porter,

1986:17f och Roth, 1992:534f) Detta innebär att ett företag som Flextronics

även använder sig av avancerade samordningsfunktioner, utan att för den skull

söka utnyttja de immateriella synergierna i samma utsträckning som exempel-

vis ÖPWC. Koordineringsfunktionen tillskrivs i vårt perspektiv därmed ytter-

ligare en dimension, ett verktyg för att hantera en mer utvecklad konfigure-

ring. Detta medan de båda tjänsteorienterade företagen använder sig av koor-

dinering för att i första hand dra fördel av de immateriella synergierna.

Vi vill i sammanhanget, i likhet med Porter (1986:11f), även betona storleks-

och marknadsaspekternas betydelse för företagens organisatoriska anpass-

ningar. Vi anser exempelvis att Flextronics storlek i kombination med de

marknads- och konkurrensförhållanden som företaget verkar inom har stor

påverkan på deras sätt att konfigurera och koordinera sin verksamhet. I den

hårda och tydligt kostnadsfokuserade konkurrens som råder på marknaden

ökar betydelsen av att kunna utnyttja även denna typ av synergieffekter, vilket

även påverkar företagets praktiska utnyttjande av desamma. På motsvarande

sätt anser vi att de marknadsförutsättningar inom vilka ÖPWC verkar kan på-

verka deras utnyttjande av de internationellt associerade synergierna. Markna-

den ställer höga krav på båda dessa stora företag, vilket ur ett lönsamhetsper-

spektiv även accentuerar betydelsen av utnyttjandet av synergieffekter. Dess-

utom anser vi att den internationella dimensionen ytterligare kan förstärka ef-
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fekterna av dessa synergier, vilket även stärker betydelsen av ett effektivt ut-

nyttjande av dem.

6.4.4 Sammanfattning Utnyttjandet av internationellt

associerade synergier
Sammanfattningsvis avser vi i nedanstående modell illustrera ovanstående

empiriskt grundade analyser och hur de kan relateras till det teoretiska stöd vi

funnit för de internationellt associerade synergierna. Vi utgår följaktligen från

den modell som använts i de tidigare analysavsnitten för att nu även illustrera

hur vi uppfattar företagens praktiska utnyttjande av de internationellt associe-

rade synergierna utifrån våra empiriska studier. Modellen visar i första hand

hur studiens produktorienterade företag i större utsträckning använder sig av

de konfigureringsrelaterade aspekterna, som en följd av utnyttjandet av de

materiella synergierna. På motsvarande sätt visar den hur studiens kunskaps-

och tjänsteorienteradeföretag främst använder sig av koordineringsrelaterade

funktioner för att utnyttja de immateriella synergierna.

Figur 6.3 Utnyttjandet av internationellt associerade synergier. En illustration av våra empiriskt och teo-

retiskt grundade analyser av det praktiska utnyttjandet.
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Likt i övriga delar vill vi med hjälp av ovanstående modell öka förståelsen för

sambanden mellan det teoretiska stödet och våra empiriska studier. Återigen

visar den grundläggande indelningen vilka teoretiska delar vi anser mest bety-

delsefulla för studerandet av företagens praktiska utnyttjande av de internatio-

nellt associerade synergierna. I linje med vad vi tidigare beskrivit har vi funnit

empiriskt stöd för sambanden mellan de konfigureringsrelaterade aspekterna

och ett praktiskt utnyttjande av de materiella synergierna, samt motsvarande

för koordineringsaspekterna och de immateriella varianterna. Av tidigare re-

sonemang följer detta att studiens produktorienterade företag i första hand

utnyttjar konfigureringsfunktionerna och de tjänsteorienterade företagen ko-

ordineringsfunktionerna. Det samband som vi redogjort för mellan en avance-

rad verksamhetskonfigurering och ökade krav på koordineringsfunktionerna

åskådliggörs av att den streckade linjen sjunker till fördel för de produktori-

enterade företagen. Konfigureringsaspekternas överordnade betydelse åskåd-

liggörs även av att denna pil är något större i förhållande till koordineringens

motsvarighet. Avslutningsvis illustreras den internationella förstärkningsef-

fekten med hjälp av samma skuggning som i figurens tidigare delar.

Utnyttjandet av internationellt associerade synergier – de främsta

bidragen
Vi vill i nedanstående punkter sammanfatta och accentuera de främsta bidrag

som vi anser att ovanstående resonemang kring utnyttjandet av internationellt

associerade synergier givit.

� Vi har funnit ett empiriskt stöd för sambanden mellan studiens pro-

duktorienterade företag, deras konfigureringsrelaterade funktioner och

ett praktiskt utnyttjande av de materiella synergierna, samt motsvarande

för studiens tjänstorienterade företag, deras koordineringsfunktioner

och de immateriella synergierna.
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� Vi vill även tydliggöra förhållandet mellan företagens konfigurerings-

och koordineringsfunktioner. I takt med att den internationella verk-

samhetskonfigureringen ökar i komplexitet ökar även behoven av mer

avancerade koordinering.

� Vi anser även att den internationella dimensionen kan bidra till att för-

stärka företagens praktiska utnyttjande av de konfigurerings- och koor-

dineringsrelaterade funktionerna, i enlighet med den internationella för-

stärkningseffekten. Vi anser att detta framförallt tar sig uttryck i att fö-

retagens konfigureringsmöjligheter förbättras.

6.5 Synergiers påverkan på konkurrenskraften

I nedanstående analysavsnitt skall vi nu på motsvarande sätt som i de ovanstå-

ende avsnitten redogöra för de internationellt associerade synergiernas påver-

kan på företagens konkurrenskraft. Vi tar, likt i övriga delar, utgångspunkt i de

resonemang som vi fört under de teoretiska och empiriska kapitlens avslutan-

de delar, samt naturligtvis även i motsvarande delar av det ovan presenterade

teoretiska stödet. Tillsammans anser vi att dessa beståndsdelar utgör en god

grund för besvarandet av den sista av uppsatsens frågeställningar. I enlighet

med den uppställning vi använt oss av i föregående analysavsnitt skiljer vi in-

ledningsvis även här på de produkt- och tjänsteorienterade företagen.

6.5.1 Produktorienterade företag – Flextronics och

Gunnebo
Under våra intervjuer med Flextronics betonade respondenterna genomgåen-

de vikten och betydelsen av att vara internationell. På ett liknande, men mind-

re tydligt sätt, beskrev även Hermans att Gunnebos internationella närvaro på

något sätt stärker företagets konkurrenskraft. De bakomliggande orsakerna till

de båda företagens internationella utbredning grundar sig av förklarliga skäl i
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de respektive marknadernas krav på storlek och globala närvaro. I enlighet

med de resonemang vi fört under tidigare delar av analyskapitlet anser vi att

det i första hand är via de materiella synergieffekterna som dessa båda pro-

duktorienterade företag kan stärka sin konkurrenskraft. I likhet med det reso-

nemang som Ensign (1998:657) för är dessa företags synergirelaterade kon-

kurrensfördelar i första hand förknippade med ett effektivare resursutnyttjan-

de.

I sammanhanget vill vi återigen betona marknadsaspektens betydelse, något

som Ensign (1998:657) i viss utsträckning beskriver, och som vi anser vara av

avgörande betydelse för hur företagen verkligen söker utnyttja den här typen

av synergieffekter. I Flextronics fall är marknadens kostnadsfokusering myck-

et stark, vilket innebär att företaget måste kunna erbjuda konkurrenskraftig

volymproduktion i lågkostnadsländer. I syfte att stärka den kostnadsrelaterade

konkurrenskraften försöker företaget därmed aktivt utnyttja olika internatio-

nellt associerade synergier såsom landsspecifika fördelar och etablerandet av

skalekonomiska fördelar. I Gunnebos fall är den internationella aspekten ock-

så nära förknippad med de volymrelaterade möjligheter denna för med sig.

Ett konkurrentkraftsstärkande utnyttjande
Båda företagen beskriver hur de försöker utnyttja dessa synergieffekter för att

stärka sin konkurrenskraft. Nilsson beskriver exempelvis hur Flextronics

grundar stora delar av sina försäljningsargument på utnyttjandet av synergier

och internationella synergier. På detta sätt anser Nilsson att företagets inter-

nationella närvaro kan bidra till att förbättra Flextronics konkurrenskraft i

förhållande till andra aktörer på marknaden. På ett mer konkret sätt beskriver

Hermans hur Gunnebo försöker integrera de internationella enheterna i kon-

cernen för att kunna utnyttja synergistiska effekter. Genom att agera konsoli-

derat och med större handlingsfrihet gentemot kunderna kan Gunnebo stärka
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sin konkurrenskraft i förhållande till deras största konkurrent, FKI, som en-

dast tycks använda sig av en portföljstrategi utan att söka utnyttja synergief-

fekter.

Företagen strävar efter att i första hand utnyttja de materiella synergierna i lik-

het med flertalet av dess konkurrenter. Därmed kan tyckas att den svårimiter-

barhet som Prahalad och Hamel (1998:440) anser vara nödvändig går förlorad,

men vi vill samtidigt betona det resonemang som Ensign (1998:662) för kring

vikten av en effektiv företagsledning. Vi anser exempelvis att ledningens sätt

att utnyttja dessa kostnadsrelaterade synergieffekter och skapa nämnda svår-

imiterbarhet tar sig uttryck i Flextronics Industrial Park-koncept. Genom ett

innovativt utnyttjande av skalekonomiska och landsspecifika fördelar kan fö-

retaget stärka sin konkurrenskraft. Även Gunnebos mer integrerade verksam-

het kan stärka konkurrenskraften då företaget bättre kan utnyttja de olika en-

heternas marknadspositioner för att på en mer koncernkonsoliderad nivå be-

möta befintliga och potentiella kunder.

Sammanfattningsvis finner vi återigen förhållandet mellan studiens produkt-

orienterade företag och de materiella synergieffekterna vara tydligt. Vi anser

följaktligen att detta har stor betydelse för vilken effekt utnyttjandet av syner-

gierna har på företagens konkurrenskraft. Den internationella aspekten är följ-

aktligen underordnad de skalekonomiska och volymrelaterade effekterna som

i sin tur är av störst betydelse för företagens konkurrenskraft, vilket tydligt

beskrivs av såväl Lager som Hermans. Vi anser med andra ord att den inter-

nationella aspekten är ett betydelsefullt sätt för dessa produktorienterade fö-

retag att kunna utnyttja de volymrelaterade fördelarna.
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6.5.2 Kunskaps- och tjänsteorienterade företag – ÖPWC

och Attendo
Både Gunnarsson och Dimming beskriver att den internationella närvaron är

något av en förutsättning och en nödvändighet för att ÖPWC skall kunna till-

godose de större kundernas krav. Inom Attendo uttrycker Eurell och Malm-

quist den internationella aspektens betydelse, även om den inte anses vara

närmelsevis lika viktig som för ÖPWC. För ett företag inom konsultbranschen

där spjutspetskunskapen utgör den primära handelsvaran kan en internationell

närvaro vara ett sätt att stärka inhämtandet och skapandet av denna kunskap.

I likhet med de resonemang vi fört under tidigare delar av analysen anser vi att

dessa kunskaps- och tjänsteorienterade företag främst kan dra fördel av de

immateriella synergieffekterna. Betydelsefullt för att kunna utnyttja dessa är de

geografiska enheternas generiska och strategiska likheter, något som betonas

av såväl Porter (1985:204ff) som Ensign (1998:663). Detta är förutsättningar

vi anser båda företagen besitter, exempelvis är Attendos produktorienterade

verksamhet tydligt relaterad till dess tjänsteutbud.

Olika tjänster och marknader
Vi finner att de konkurrenskraftstärkande aspekterna av att vara internationellt

etablerad är tydligare inom det betydligt större företaget ÖPWC än inom At-

tendo. Detta anser vi beror av framförallt två orsaker – tjänstens och mark-

nadsförutsättningarnas karaktäristika. Inom den kunskapsproduktion som

ÖPWC arbetar med finner vi bättre möjligheter att kunna dra fördel av den

kulturella och idémässiga mångfalden än vad som gäller för ett vårdproduce-

rande företag som Attendo. (Bartlett och Ghoshal, 1992:644) Vidare anser vi

att marknadens och konkurrensens karaktäristika har stor påverkan på bety-

delsen av den internationella närvaron. I egenskap av ett av de fyra stora och

internationellt vidspridda konsultföretagen verkar ÖPWC på en marknad med
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högre grad av global konkurrens, medan Attendos konkurrensförhållande sna-

rare kan beskrivas som multiinhemskt. (Porter, 1986:11f)

Dessa båda avgörande skillnader får även praktiska följder för hur företagen

väljer att konfigurera och koordinera sina verksamheter. I kombination med

konsulttjänsternas karaktäristika skapar ÖPWCs storlek och omfattning större

möjligheter till ett aktivt utnyttjande av de olika enheternas kunskaper och

kompetenser. Detta erfarenhetsutbyte är något som samtliga respondenter

anser vara ett betydelsefullt sätt för utvecklandet och stärkandet av företagets

konkurrenskraft. Vi anser, i likhet med Ensigns (1998:662) resonemang, att

det viktigaste momentet i sammanhanget är hur företaget på ett effektivt sätt

kan realisera dessa synergirelaterade fördelar i en praktisk konkurrenskraft. Vi

ser dessutom betydande likheter mellan Ensigns resonemang och de koordi-

nerings- och samordningsfunktioner som Porter (1986:21f) beskriver som ett

sätt för företaget att praktiskt utnyttja de synergistiska effekterna i syfte att

stärka konkurrenskraften.

Inom Attendo anser Hagefors att överförandet av de affärsmässiga kunska-

perna och de internationella erfarenheterna är av stor betydelse. Då företagets

vårdrelaterade tjänster är svårare att överföra mellan de geografiskt skilda en-

heterna anser vi att företaget i första hand kan dra nytta av en större kun-

skaps- och erfarenhetsbas av internationella kontakter. Detta anser vi i sin tur

vara tydligt relaterat till marknadens multiinhemska karaktär och det faktum

att branschens internationella kunder och samarbetspartners är starkt begrän-

sade till antalet. Såväl Eurell som Malmquist uttrycker sammanfattningsvis den

internationella aspekten som en konkurrensfördel endast om alla andra förut-

sättningar, såsom pris och service, är desamma.
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På ett tydligare sätt än för Attendo är förekomsten av internationella samar-

betspartners betydelsefullt för ÖPWC. Då företaget agerar som en av fyra

globala aktörer på marknaden ökar kraven på internationell närvaro för att

kunna svara mot internationella såväl som nationella kunders förväntningar på

olika marknader. Med utgångspunkt i konkurrenssituationen är kraven på en

internationell närvaro större för just ÖPWC, medan möjligheterna att profile-

ra sig enligt Prahalad och Hamels (1998:440) resonemang om svårimiterbarhet

torde vara större för Attendo som verkar inom en mindre internationaliserad

bransch.

Sammanfattningsvis ser vi större möjligheter för ÖPWC att dra fördel av den

internationella dimensionen än för Attendo. Dessa möjligheter till främst im-

materiellt relaterade synergieffekter anser vi grundar sig i tjänsternas och

marknadernas skilda förutsättningar. Möjligheterna att dra fördel av ett väl

utvecklat kunskaps- och erfarenhetsutbyte anser vi vara större inom konsult-

verksamheten än inom Attendos vårdrelaterade tjänster. Dessutom karaktäri-

seras ÖPWCs marknadsförhållanden i större utsträckning av en global kon-

kurrens, vilket gör kraven på en internationell närvaro större.

6.5.3 Produktorienterade vs kunskaps- och

tjänsteorienterade företag
Likt i kapitlets tidigare avsnitt har vi i ovanstående analyser redogjort för och

resonerat kring hur förekomsten och utnyttjandet av dessa internationellt as-

socierade synergieffekter kan påverka företagens konkurrenskraft. I linje med

de resonemang vi tidigare fört har vi funnit att de konkurrenskraftsstärkande

möjligheterna är mer framträdande inom studiens produktorienterade företag.

Det handlar i första hand om att via en effektiv verksamhetskonfigurering ut-

nyttja de materiellt relaterade synergieffekterna, något som exempelvis Flex-

tronics verksamhetsspridning och -sammansättning är tydliga exempel på.



Synergier – en analytisk sammanställning

160

Vi anser att denna koncentration kring materiella synergieffekter, såsom ut-

nyttjandet av skalekonomiska och landsspecifika fördelar, beror mycket på

dess konkreta och lättillgängliga natur. De kunskaps- och kompetensrelaterade

effekterna är svårare att mäta och identifiera och är därmed belagda med en

större grad av osäkerhet. Detta är ett resonemang som vi anser går i linje med

hur ett flertal teoretiker diskuterar kring svårigheterna att praktiskt utnyttja

och realisera det teoretiska och abstrakta synergibegreppet. (se Ensign, 1998;

Gruca et al, 1997 och Goold & Campbell, 2000)

Vi ser dessa samband även på en mer praktisk nivå där de produktorienterade

företagen, Flextronics och Gunnebo, besitter större möjligheter att allokera

sina verksamheter i syfte att utnyttja internationellt associerade synergier. De

konkurrenskraftsstärkande fördelar de kan åtnjuta är lättare att identifiera och

ta till sig än de kunskapsrelaterade effekter som ÖPWC och Attendo i första

hand riktar in sig emot. De svårigheter som är förknippade med realiserandet

av synergieffekterna inom tjänsteområdet är dock något som Eurell anser ska-

par stor potential ur ett konkurrenskraftsperspektiv. Inom Attendo tror de

mycket på denna potential då ett framgångsrikt utnyttjande kan förbättra kon-

kurrenskraften som en följd av dess svårimiterbarhet.

Vidare anser vi även storleksaspekten vara av betydelse i sammanhanget då

fallstudiens stora företag, Flextronics och ÖPWC, åtnjuter större effekter än

de mindre motsvarigheterna inom respektive verksamhetsklass. Detta är stor-

leksfördelar som även Grant (1992:215) anser vara betydelsefulla. Utifrån våra

fallstudieföretag vill vi även tydliggöra marknadsförutsättningarnas betydelse,

ett resonemang Porter (1986:11f) och i viss mån även Ensign (1998:662) ock-

så diskuterar kring. Vi anser att storleksfördelarna i hög grad kan relateras till

marknadernas grad av internationell konkurrens. En högre grad av global
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konkurrens förstärker följaktligen även kraven på storlek och graden av inter-

nationell närvaro, vilket i sin tur också förbättrar möjligheterna till utnyttjan-

det av internationellt associerade synergier.

6.5.4 Sammanfattning Synergiers påverkan på

konkurrenskraften
I enlighet med tidigare analysavsnitt avser vi i nedanstående modell illustrera

ovanstående empiriskt grundade analyser och hur de kan relateras till det teo-

retiska stöd vi funnit för de internationellt associerade synergierna. Likt i tidi-

gare avsnitt använder vi oss även här av vår analysmodell för att nu illustrera

hur vi uppfattar hur företagens konkurrenskraft, utifrån våra empiriska studi-

er, kan relateras till de internationellt associerade synergierna. Modellen visar i

första hand hur de produktorienterade företagen besitter större möjligheter att

stärka sin konkurrenskraft genom att utnyttja de materiella synergierna, fram-

förallt via en effektiv verksamhetskonfigurering. På motsvarande sätt visar den

hur kunskaps- och tjänsteföretagen främst kan omsätta de immateriella syner-

gierna i en stärkt konkurrenskraft.
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Figur 6.4 Synergiers påverkan på konkurrenskraften. En illustration av våra empiriskt och teoretiskt

grundade analyser av de internationellt associerade synergiernas påverkan på fallstudieföretagens konkur-

renskraft.

Ovanstående figur syftar, likt de tidigare, till att förbättra förståelsen för våra

studiers teoretiska och empiriska resultat. I enlighet med tidigare resonemang

anser vi att de materiella synergieffekterna ger upphov till störst möjligheter

till en förstärkt konkurrenskraft, vilket vi valt att illustrera med den streckade

linjens placering. Utifrån figurens återkommande skuggning framgår det dess-

utom att vi anser den internationella förstärkningseffekten vara mest påtaglig

inom dessa områden. Av tidigare resonemang följer även att studiens pro-

duktorienterade företag har visat på störst möjligheter att utnyttja dessa mate-

riella synergieffekter, vilket även talar för deras större möjligheter till en stärkt

konkurrenskraft. Med hjälp av figurens avsmalnande utformning vill vi avslut-

ningsvis dock göra läsaren uppmärksam på de svårigheter som enligt flertalet

teoretiska resonemang är förknippat med realiserandet av dessa och andra sy-

nergistiska effekter. Det vill säga att av de synergimöjligheter som ett företag

kan använda sig omsätts troligen endast ett fåtal i en stärkt konkurrenskraft.
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Synergiers påverkan på konkurrenskraften – de främsta bidragen
Vi vill i nedanstående punkter sammanfatta och accentuera de främsta bidrag

som vi anser att ovanstående resonemang kring synergiers påverkan på kon-

kurrenskraften givit.

� Vi finner ett fortsatt empiriskt stöd för hur studiens produktorienterade

företag besitter större möjligheter att stärka sin konkurrenskraft genom

att utnyttja de materiella synergierna, framförallt via en effektiv verk-

samhetskonfigurering. På motsvarande sätt anser vi att de kunskaps-

och tjänsteorienterade företagen via utvecklade koordineringsfunktio-

ner främst kan omsätta de immateriella synergierna i en stärkt konkur-

renskraft.

� Vi anser oss även ha funnit stöd för att studiens produktorienterade fö-

retag har större möjligheter att stärka sin konkurrenskraft, till en följd

av de materiella synergiernas större potential.

� Vi finner att även den internationella förstärkningseffekten är mest

framträdande för de produktorienterade företagen och deras utnyttjan-

de av de materiella synergierna.

� Avslutningsvis har vi, likt ett stort antal andra teoretiker, funnit tydliga

svårigheter för företagen att realisera synergier och försätta dem i en

praktisk och konkurrenskraftsstärkande användbarhet, framförallt anser

vi att detta gäller de immateriella synergierna.

6.6 Sammanfattning Synergier – en analytisk
sammanställning

I ovanstående analysavsnitt har vi i tur och ordning behandlat uppsatsens fyra

frågeställningar och har i nedanstående för avsikt att föra ett sammanfattande

resonemang i syfte att förbättra förståelsen för sambandet mellan de respekti-

ve delarna. Successivt under analyskapitlets fortskridande har vi byggt på och
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utökat den modell vi introducerade under avsnittet 6.2 Det teoretiska stödet. I

denna sammanfattande analys koncentrerar vi oss på de samband som vi fin-

ner mellan de respektive delarna för att på det viset skapa en bättre helhetsför-

ståelse för det studerade fenomenet.

6.6.1 Ett helhetsperspektiv
Vi har genomgående under uppsatsen delat upp vårt synergiresonemang i ett

antal återkommande steg, av analytiska såväl som pedagogiska skäl. Vi anser

att detta har varit ett sätt att underlätta vår egen såväl som läsarens förståelse

för det fenomen vi valt att studera. Bortsett från dessa pedagogiska och inlär-

ningsrelaterade aspekter anser vi dock att denna uppdelning av synergireso-

nemanget ter sig något konstlad. I enlighet med synergibegreppets teoretiska

och abstrakta natur anser vi att synergierna i sig är av mindre värde och bety-

delse så länge de inte kan realiseras och omsättas i någon form av praktisk an-

vändbarhet. Med bakgrund av detta resonemang vill vi därför betona samban-

det mellan de olika delarna hellre än delarnas individuella beskaffenheter. Det

är också vår avsikt att på ett sammanfattande sätt förmedla detta helhetsper-

spektiv och på det viset förtydliga de olika delarnas inbördes förhållanden.

6.6.2 Återkommande karaktäristika
Under våra studier har vi funnit några begreppspar och distinktioner åter-

kommande och även mer betydelsefulla än andra. Det handlar i första hand

om de materiella och immateriella synergierna samt möjligheterna att via en ut-

vecklad konfigurering och koordinering dra nytta av dessa synergier. Vidare anser

vi att förhållandet mellan de materiella synergierna och utnyttjandet av dessa

genom i första hand de konfigureringsrelaterade aspekterna är betydelsefullt,

samtidigt som de immateriella synergierna på motsvarande sätt kan utnyttjas

framförallt med hjälp av de koordineringsrelaterade funktionerna. Vi anser att

dessa distinktioner och de samband vi funnit dem emellan har stor betydelse
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för den förståelse för de internationellt associerade synergier som vi eftersö-

ker. Med utgångspunkt i våra empiriska studier anser vi oss dessutom ha fun-

nit stöd för hur studiens produktorienterade företag besitter större möjligheter att

utnyttja de materiella synergieffekterna, samt motsvarande för de tjänsteoriente-

rade företagen och de immateriella synergierna. Dessa samband illustreras även

i den analysmodell vi genomgående använder oss av under kapitlet.

Internationellt associerade synergier
Vi har tidigare redogjort för att vi endast funnit ett teoretiskt stöd för ett fåtal

internationellt associerade synergier, men att vi i sammanhanget funnit de mer

traditionella synergieffekterna intressanta även ur vårt internationella perspek-

tiv. I enlighet med ovanstående resonemang finner vi det därför poängfullt att

kategorisera även de internationellt associerade synergieffekter vi funnit ut-

ifrån dess materiella respektive immateriella karaktäristika. De materiella varian-

terna av internationellt associerade synergier berör i första hand etablerandet

av skalekonomiska fördelar samt utnyttjandet av landsspecifika fördelar, me-

dan de immateriella motsvarigheterna framförallt består i att dra nytta av den

ökade kunskap och kompetens som en ökad kulturell och idémässig mångfald

kan föra med sig.

Med bakgrund av detta resonemang vill vi inte bortse från andra aspekter av

de traditionella synergierna, utan väljer istället att resonera i termer av en inter-

nationell förstärkningseffekt. Vi anser att företagens internationella närvaro i

många fall kan förstärka effekterna av de materiella och immateriella synergi-

erna. I sammanhanget vill vi även belysa den betydelse vi anser att aspekter

såsom företagets storlek och de marknadsförutsättningar företaget verkar

inom har för utvecklandet av denna förstärkningseffekt.



Synergier – en analytisk sammanställning

166

Vi har även genomgående fört resonemang i vilka det framkommit att vi anser

det finnas störst potential inom de materiella synergieffekterna, något vi också

illustrerat i den analysmodell vi använder oss av. Vi anser oss ha funnit såväl

teoretiskt som empiriskt stöd för dessa åsikter, men vill också uppmärksamma

sambandet mellan de immateriella synergierna och de realiseringssvårigheter

som dessa ofta förknippas med. Följaktligen vill vi göra läsaren medveten om

att dessa svårigheter även kan påverka den potential som tillskrivs dessa im-

materiella synergieffekter.

I linje med ovanstående resonemang kring de materiella synergiernas större

potential vill vi i sammanhanget även framhäva betydelsen av de konfigure-

ringsrelaterade funktionerna. Vi har tidigare redogjort för det samband vi fun-

nit mellan de materiella synergierna och företagens verksamhetskonfigurering.

I vårt internationella perspektiv anser vi att dessa allokeringsorienterade funk-

tioner är av stor betydelse för hur företagen kan utnyttja de internationellt as-

socierade synergierna. På motsvarande sätt finner vi även sambandet mellan

de immateriella synergierna och användningen av koordinerings- och samord-

ningsfunktioner betydelsefullt. Dessutom vill vi återigen göra läsaren upp-

märksam på hur vi anser att konfigurerings- och koordineringsfunktionerna

relaterar till varandra, eftersom detta även får effekter på utnyttjandet av de

internationellt associerade synergierna.

Vi har under våra analytiska resonemang genomgående argumenterat för den

ovan beskrivna förstärkningseffekt som vi anser att den internationella dimen-

sionen kan ge upphov till. I linje med ovanstående resonemang kring de mate-

riella och konfigureringsrelaterade aspekternas större potential anser vi att

även förstärkningseffekten ter sig tydligast inom dessa områden. Följaktligen

anser vi att den internationella dimensionens utväxling är som störst inom

dessa områden.
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6.6.3 Sammanfattande analysmodell
Avslutningsvis har vi valt att återigen använda oss av vår återkommande ana-

lysmodell, då vi anser att den kan förbättra förståelsen för det teoretiska och

empiriska stöd vi funnit för fenomenet. Nedanstående modell består av samt-

liga delar som vi presenterat tidigare under analyskapitlet.

Figur 6.5 Sammanfattande analysmodell. En illustration av våra studier och de samband vi funnit mellan

uppsatsen fyra frågeställningar kring de internationellt associerade synergierna.

Ovanstående figur syftar, likt de tidigare varianterna vi använt oss av, till att

förbättra förståelsen för de våra studiers teoretiska och empiriska resultat. Vi

anser att figuren kan bidra till att uppmärksamma och förtydliga de samband

som vi funnit mellan uppsatsens olika delar; på ett rent teoretiskt plan, på en

empirisk nivå och framförallt förhållandet dem emellan.
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Internationellt associerade synergier
Med utgångspunkt i figurens nedre del, vår illustration av det teoretiska stödet,

har vi studerat motsvarande fenomen på en mer empirisk nivå. Grundläggan-

de i figurens nedre del är naturligtvis vår definition av synergier samt vår interna-

tionella utgångspunkt, internationalisering som diversifiering. Likt vi tidigare redo-

gjort för har vi låtit indelningen av materiella och immateriella synergier kvarstå,

men låter rutornas streckade linjer representera de traditionella synergierna

och de heldragna linjerna de internationellt associerade synergierna. De båda

rutornas skilda storlek symboliserar den större potential vi finner inom de

materiella synergieffekterna. På motsvarande sätt illustreras i figurens övre del

det empiriska stöd vi funnit för hur studiens produktorienterade företag i första

hand söker utnyttja de materiella synergieffekterna, medan de tjänsteorienterade

företagen i högre utsträckning koncentrerar sig till de immateriella varianterna.

Den streckade linjen visar dock att vi anser att dessa företag inte uteslutande

söker materiella respektive immateriella synergier.

Utnyttjandet av internationellt associerade synergier
Vidare låter vi, i figurens nedre del, det praktiska utnyttjandet av synergierna

representeras av ett kombinerat användande av de konfigurerings- och koordine-

ringsrelaterade metoderna. Med hjälp av konfigureringsaspektens placering vill vi

belysa dess tydligare samband med de materiella effekterna, motsvarande gäll-

er även för koordineringsaspekterna och de immateriella synergierna. I linje

med denna teoretiska beskrivning har vi även funnit empiriskt stöd för sam-

banden mellan de konfigureringsrelaterade aspekterna och utnyttjandet av de

materiella synergierna, samt motsvarande för koordineringsaspekterna och de

immateriella varianterna. Av tidigare resonemang följer att studiens produkt-

orienterade företag i första hand utnyttjar konfigureringsfunktionerna och de

tjänsteorienterade företagen koordineringsfunktionerna. Det samband som vi

redogjort för mellan en avancerad verksamhetskonfigurering och ökade krav
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på koordineringsfunktionerna åskådliggörs av att den streckade linjen sjunker

till fördel för de produktorienterade företagen. Konfigureringsaspekternas

överordnade betydelse åskådliggörs även av att denna pil är något större i för-

hållande till koordineringens motsvarighet.

Synergiers påverkan på konkurrenskraften
Genom ett aktivt utnyttjande kan sedan dessa synergier realiseras och omsät-

tas i en stärkt konkurrenskraft. I enlighet med tidigare resonemang anser vi att

det är de materiella synergieffekterna som ger upphov till störst möjligheter till

en förstärkt konkurrenskraft, vilket vi valt att illustrera med den streckade lin-

jens placering i figurens övre del. Av tidigare resonemang följer även att studi-

ens produktorienterade företag har visat på störst möjligheter att utnyttja des-

sa materiella synergieffekter, vilket även talar för deras större möjligheter till

en stärkt konkurrenskraft. Med hjälp av figurens avsmalnande utformning vill

vi avslutningsvis göra läsaren uppmärksam på de svårigheter som enligt fler-

talet teoretiska resonemang är förknippat med realiserandet av dessa och

andra synergieffekter. Det vill säga att av de synergimöjligheter som ett företag

kan använda sig omsätts troligen endast ett fåtal i en stärkt konkurrenskraft.

Den internationella förstärkningseffekten
Genomgående i figuren illustrerar vi den internationella förstärkningseffekt vi

identifierat med hjälp av den återkommande skuggningen. Den mörkare

skuggningen i de övre högra hörnen i figurens respektive delar visar hur vi

anser att denna förstärkningseffekt utvecklas. Vi anser följaktligen att för-

stärkningseffekten är mer framträdande för de materiella synergierna och de

konfigureringsrelaterade funktionerna.

Med hjälp av denna figur och det resonemang som förts ovan anser vi oss ha

utvecklat en god förståelse för de internationellt associerade synergiernas teo-

retiska och empiriska förankring.
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7 Synergier – våra slutsatser

Vi tävlade i det närmaste med varandra för att

mot slutet få chansen att lägga så många bitar

som möjligt, snart skulle samtliga vara på plats.

Vi tittade upp efter att ha varit försjunkna i djup koncentration under en lång stund.

Högarna var tomma, bitarna slut och pusslet färdiglagt. Tillsammans hade vi lyckats

använda oss av samtliga pusselbitar, återigen hade vi löst ett mysterium. Sakta lät vi

blicken glida ner över det som tidigare varit ett virrvarr av pusselbitar, nu kunde vi

istället se vad de föreställde…

7.1 Disposition

I detta avslutande och sammanfattande kapitel tar vi utgångspunkt i de analy-

tiska diskussioner som fördes i föregående kapitel. Vi använder oss följaktli-

gen även här av den uppställning vi introducerade redan i uppsatsens inled-

ning. På detta sätt vill vi på ett logiskt och följsamt sätt nu knyta samman de

resonemang som vi fört under tidigare delar genom att kortfattat besvara upp-

satsens fyra frågeställningar. I syfte att underlätta för läsaren presenterar vi

återigen uppsatsens problemfrågor för att därefter i tur och ordning besvara

de respektive frågeställningarna. På detta sätt anser vi ha förmedlat en förstå-

else för betydelsen av att, ur ett företagsstrategiskt perspektiv, identifiera och
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utnyttja de synergirelaterade fördelar som internationellt etablerade företag

kan tänkas besitta.

7.2 Det teoretiska stödet

I vår inledande frågeställning beskrev vi våra avsikter att studera den teoretis-

ka bakgrunden till synergier associerade med företagens internationella närva-

ro.

� Vilket teoretiskt stöd finns det för förekomsten av synergier som kan associeras med

företagens internationella närvaro?

Med bakgrund av denna frågeställning hade vi för avsikt att föra en konstruk-

tiv diskussion och analys med utgångspunkt från den forskning som hittills

genomförts inom de berörda områdena i angränsning till synergieffekter och

internationella strategier. I det nedanstående för vi således ett sammanfattande

resonemang kring de mest framträdande analytiska diskussioner vi fört tidiga-

re under uppsatsen.

7.2.1 Ett avslutande resonemang
Vi vill återigen betona att vi endast anser oss ha funnit ett teoretiskt stöd för

ett fåtal internationellt associerade synergier. Inom de materiella synergieffek-

terna handlar det om utnyttjandet av internationella källor, skalekonomiska fördelar

inom logistik och produktion samt förbättrade möjligheter till utnyttjande av lands-

specifika fördelar. De immateriella motsvarigheterna består av kulturella synergier

och den kunskap och kompetens som en ökad mångfald kan föra med sig. Vi

har även funnit att de traditionella synergierna är intressanta i vårt internatio-

nella perspektiv och vi vill därmed inte bortse från dessa, utan väljer istället att

resonera i termer av en internationell förstärkningseffekt. Vi anser följaktligen att
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företagens internationella närvaro i många fall kan förstärka effekterna av de

traditionella materiella och immateriella synergierna.

Då vi anser att synergimöjligheterna i sig är av mindre värde så länge de inte

kan omsättas i en praktisk användbarhet vill vi även betona hur företagen kan

utnyttja dessa i ett konkurrenskraftsstärkande syfte. Vi har i dessa resonemang

funnit två praktiska tillvägagångssätt teoretiskt väl förankrade; hur ett företag

väljer att konfigurera och koordinera sina olika verksamheter. Konfigurerings-

aspekten belyser hur företaget väljer att geografiskt allokera de olika aktivite-

terna medan koordineringen beskriver hur dessa samordnas med varandra.

Genom ett kombinerat användande av dessa konfigurerings- och koordine-

ringsrelaterade funktioner kan företaget utnyttja de olika synergierna. Vi vill i

sammanhanget accentuera det samband vi funnit mellan de materiella synergi-

erna och hur dessa framförallt kan utnyttjas genom företagens konfigurerings-

funktioner. Vidare anser vi oss även ha funnit motsvarande samband mellan

de immateriella synergierna och de koordineringsrelaterade funktionerna.

7.3 Internationellt associerade synergier

Vår andra frågeställning beskrev våra avsikter att ytterligare förankra denna

teoretiska utgångspunkt i näringslivets mindre tillrättalagda verklighet genom

att studera hur våra fallstudieföretag resonerar i liknande frågor.

� Vad anser företagen, med utgångspunkt i deras uppfattning och föreställning om sy-

nergieffekter i allmänhet, om förekomsten av synergier associerade med deras inter-

nationella närvaro?
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Genom att skapa oss en förståelse för kopplingen mellan det teoretiska reso-

nemanget och hur våra fallstudieföretag med en högre grad av praktisk erfa-

renhet själva väljer att resonera kring fenomenet ville vi besvara denna fråge-

ställning. Med denna utgångspunkt resonerar vi således på ett sammanfattande

sätt kring uppsatsens mest framträdande analytiska diskussioner angående in-

ternationellt associerade synergier.

7.3.1 Ett avslutande resonemang
Med stöd av våra genomförda empiriska studier har vi funnit att samtliga våra

fallstudieföretag på något sätt resonerar kring synergibegreppet och även bely-

ser den internationella dimensionens betydelse. På detta sätt anser vi oss tidigt

ha förankrat studiens empiriska relevans.

Vi har funnit ett tydligt samband mellan studiens produktorienterade företag

och hur de i första hand söker utnyttja de materiella synergieffekterna, medan

de tjänsteorienterade företagen i högre utsträckning koncentrerar sig till de

immateriella varianterna. Vid sidan av dessa skilda verksamhetsinriktningar

anser vi även att företagens respektive storlek och marknadsförutsättningar

har stor betydelse för hur de väljer att söka utnyttja de internationellt associe-

rade synergierna.

Utifrån våra fallstudieföretag anser vi oss även ha funnit ett empiriskt stöd för

de materiella synergiernas större potential. De materiella synergiernas något

större betydelse anser vi även tar sig uttryck i den internationella förstärk-

ningseffekten, då vi anser att den internationella dimensionen framförallt för-

stärker effekterna av de materiella, men även de immateriella, synergierna.
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7.4 Utnyttjandet av internationellt associerade
synergier

Vår tredje frågeställning bestod i att tydligare beskriva det praktiska hanteran-

det och utnyttjandet av de internationellt associerade synergierna.

� Hur söker företagen, ur ett företagsstrategiskt perspektiv, utnyttja dessa synergier?

Utifrån denna frågeställning hade vi för avsikt att beskriva och analysera före-

tagens strategiska sätt att samordna, organisera och strukturera de olika inter-

nationella verksamheterna i syfte att hantera och utnyttja synergieffekterna. I

det nedanstående för vi således ett sammanfattande resonemang kring uppsat-

sens mest betydelsefulla analytiska diskussioner.

7.4.1 Ett avslutande resonemang
I enlighet med ovanstående resonemang har vi funnit ett empiriskt stöd för

sambanden mellan studiens produktorienterade företag, deras konfigurerings-

relaterade funktioner och ett praktiskt utnyttjande av de materiella synergierna,

samt motsvarande för studiens tjänstorienterade företag, deras koordinerings-

funktioner och de immateriella synergierna. Vi har även funnit det betydelse-

fullt att tydliggöra förhållandet mellan företagens konfigurerings- och koordi-

neringsfunktioner. I takt med att den internationella verksamhetskonfigure-

ringen ökar i komplexitet ökar även behoven av en mer avancerade koordine-

ring.

Vi anser även att den internationella dimensionen kan bidra till att förstärka

företagens praktiska utnyttjande av de konfigurerings- och koordineringsrela-

terade funktionerna, i enlighet med den internationella förstärkningseffekten. I
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likhet med ovanstående delar anser vi att detta framförallt tar sig uttryck i att

företagens konfigureringsmöjligheter förbättras.

7.5 Synergiers påverkan på konkurrenskraften

Sammanfattningsvis hade vi för avsikt att genom vår sista frågeställning skapa

en teoretiskt såväl som empiriskt förankrad förståelse för hur ett effektivt ut-

nyttjande av dessa effekter kan bidra till en förbättrad konkurrenskraft.

� Vilken betydelse kan hanterandet och utnyttjandet av dessa synergieffekter ha för

utvecklingen av företagens konkurrenskraft?

Med stöd av tidigare teoretiska och empiriska förankring hade vi för avsikt att

avslutningsvis föra ett analyserande resonemang kring betydelsen av hanteran-

det och utnyttjandet av synergieffekterna i syfte att stärka företagens framtida

konkurrenskraft. Med utgångspunkt i denna frågeställning grundar vi därför

nedanstående sammanfattande resonemang i de analytiska diskussioner vi tidi-

gare fört kring synergiers påverkan på konkurrenskraften.

7.5.1 Ett avslutande resonemang
I enlighet med vad besvarandet av de tidigare frågeställningarna givit vill vi

förtydliga de samband vi funnit mest betydelsefulla i våra studier. Vi finner att

studiens produktorienterade företagen besitter större möjligheter att stärka sin

konkurrenskraft genom att utnyttja de materiella synergierna, framförallt via

en effektiv verksamhetskonfigurering. På motsvarande sätt anser vi att de

kunskaps- och tjänsteorienterade företagen via utvecklade koordineringsfunk-

tioner främst kan omsätta de immateriella synergierna i en stärkt konkurrens-

kraft.
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Vidare anser vi oss även ha funnit stöd för att studiens produktorienterade

företag har större möjligheter att stärka sin konkurrenskraft, till en följd av de

materiella synergiernas större potential. Detta är något vi även anser återspeg-

las i den internationella förstärkningseffekten då den är mest framträdande för

de produktorienterade företagen och deras utnyttjande av de materiella syner-

gierna.

Utöver dessa resonemang finner vi det även betydelsefullt att uppmärksamma

de svårigheter som flertalet andra teoretiker förknippar med realiserandet av

synergier. Dessa svårigheter förknippade med att mäta och uppskatta synergi-

er ur ett praktiskt och konkurrenskraftsstärkande perspektiv är särskilt tydliga

inom de immateriella synergierna, vilket vi anser kan begränsa den potential de

tillskrivs.

7.6 Avslutningsvis

Sammanfattningsvis anser vi oss i ovanstående resonemang ha besvarat upp-

satsens samtliga frågeställningar och dessutom uppfyllt nedanstående syfte.

Vi har för avsikt att utreda vilket teoretiskt stöd som finns för förekomsten av syner-

gier associerade med företagens internationella närvaro, för att med denna utgångs-

punkt skapa en förståelse för hur internationellt etablerade företag, ur ett konkur-

renskraftsstärkande perspektiv, resonerar kring förekomsten och utnyttjandet av dessa

synergieffekter.

För att avslutningsvis relatera denna förståelse till våra fyra fallstudieföretag

har vi valt att använda oss av nedanstående utvecklade variant av vår före-

tagsmatris.
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Figur 7.1 Utvecklad företagsmatris. En beskrivning av hur våra fallstudieföretag och deras synergimöjlig-

heter relaterar till varandra.

Den skuggning som vi använder oss av i ovanstående figur illustrerar hur vi

anser att studiens stora och produktorienterade företag, Flextronics, besitter

störst möjligheter att dra nytta av de internationellt associerade synergierna. På

motsvarande sätt anser vi följaktligen att studiens mindre kunskaps- och

tjänsteorienterade företag, Attendo, har minst potential att utnyttja de be-

skrivna synergieffekterna. Med denna skuggning vill vi beskriva den interna-

tionella förstärkningseffekten med utgångspunkt från våra fallstudieföretag. På

ett sammanfattande sätt beskiver denna mycket enkla figur med andra ord hur

vi uppfattat våra fallstudieföretags synergimöjligheter. Vi anser således att fi-

gurens båda variabler, storlek och verksamhetsinriktning, är betydelsefulla för

företagens synergimöjligheter.

StörreMindre

Produktorienterat

Kunskaps- och tjänsteorienterat

ÖPWC

Gunnebo Flextronics

Attendo
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8 Synergier – våra reflektioner

Pusslet var färdiglagt, vi plockade undan den stora kartongen som en gång innehållit

alla byggstenar av det som idag var ett tjusigt konstverk. Egentligen skulle vi väl ha

plockat isär bitarna och lagt tillbaka dem i kartongen, men tyckte det var synd att

bara kasta bort all den tid vi lagt ner på att färdigställa pusslet. Istället plockade vi

fram en lagom stor bit kartong, limmade fast pusslet som helhet för att låta det pryda

den annars alltför kala och tråkiga vardagsrumsväggen. Alltid kunde det väl glädja

någon.

8.1 Disposition

Vi beskrev hur vi med hjälp av föregående kapitel avsåg avsluta uppsatsens

resonemang, och vill nu återigen betona hur vi anser att dessa reflektioner

faller utanför uppsatsens egentliga innehåll och syfte. På detta sätt vill vi skapa

oss ett forum för att uttrycka våra egna spekulativa tankar och idéer kring det

ämne vilket vi koncentrerat större delar av vår vakna tid de senaste fem måna-

derna. Detta kapitel är följaktligen till stor del en produkt av våra värderingar

och uppfattningar varför vi inte heller gör anspråk på att till fullo stödja dessa

resonemang på våra genomförda studier. Vi anser att den kunskap, förståelse

och begreppsapparat som vi utvecklat under denna tid kan vara värdefull även

utanför uppsatsens formella ramar och anser oss därför ha befogenhet att

kunna bidra med intressanta reflektioner i ämnet.
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8.2 En extrapolering

Vi har genomgående redogjort för de samband vi funnit mellan studiens pro-

duktorienterade företag, deras utnyttjande av de materiella synergierna genom

att i första hand använda sig av konfigureringsrelaterade funktioner, samt

motsvarande för de kunskaps- och tjänsteorienterade företagen, de immateri-

ella synergierna och de koordineringsrelaterade metoderna. Då vi anser att

fallstudieföretagens agerande inte i någon större utsträckning är individuellt

betingade, utan snarare väl hänförliga till deras verksamhetsinriktning, leker vi

med tanken att kunna föra mer generellt giltiga diskussioner kring dessa sam-

band. Vi anser med andra ord att dessa samband mycket väl kan vara giltiga

för ett större antal produkt- respektive tjänsteorienterade företag.

Med bakgrund av detta resonemang finner vi det även betydelsefullt för före-

tag i motsvarande situation att uppmärksamma detta samband. En sådan

medvetenhet kan exempelvis underlätta företagens sökande efter de abstrakta,

men populära, synergierna. Ett produktorienterat företag bör följaktligen i

första hand koncentrera sin synergiverksamhet till att söka utnyttja de materi-

ellt relaterade synergieffekterna, medan ett tjänsteorienterat företag på mot-

svarande sätt bör koncentrera sig till de immateriella synergierna.

Viktigt för framförallt de tjänsteorienterade företagen är att vara medveten

kring de svårigheter som förknippas med utnyttjandet av de immateriella vari-

anterna. Det finns stor risk för att en övertro i det populära synergibegreppet

kan förblinda företagets kostnadsmedvetenhet i sökandet efter dem. Det gäller

följaktligen att finna ett praktiskt tillvägagångssätt som kan stimulera det kun-

skapsutbyte som ett internationellt etablerat företag har möjligheter att ut-

nyttja, utan att låta kostnaderna överstiga fördelarna. Motsvarande förhållan-
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den gäller naturligtvis även för de produktorienterade företagen, även om de

materiella synergieffekterna tycks lättare att övervaka och kontrollera.

Detta kan vidare ha intressanta implikationer för de diskussioner som förs

angående synergier vid fusionssammanhang. Vi är av uppfattningen att ett

synnerligen kritiskt förhållningssätt bör antas när synergier i dessa samman-

hang värderas och kvantifieras, i synnerhet när fusionen berör internationella

företag.

8.3 Efterfrågad forskning

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang finner vi följaktligen att en ökad

forskning kring allmängiltigheten i dessa samband vore önskvärd. Om prak-

tiskt möjligt och genomförbart skulle vi gärna se såväl kvantitativa som kvali-

tativa studier i stor skala kring detta fenomen. I de teoretiska diskussioner som

vi tagit del av finner vi resonemang som behandlar kringliggande fenomen,

men inte uttryckligen behandlar detta samband.

Vi tror även att dessa studier skulle kunna underbygga vår uppfattning om den

internationella förstärkningseffektens betydelse. Företag som verkar under

internationella förutsättningar har tydligt större möjligheter än de som endast

verkar i en nationell miljö. Vidare anser vi även att mer omfattande forskning i

detta internationella perspektiv kan förbättra och utveckla förståelsen för de

synergier som direkt kan associeras med företagens internationella närvaro. Vi

efterfrågar en induktiv forskningsansats i dessa storskaliga undersökningar då

vi funnit att det mycket väl finns möjligheter till en fortsatt teoriutveckling i

dessa frågor.
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Vi anser avslutningsvis att de resonemang vi fört kan fungera som en ut-

gångspunkt kring vilka områden som är av störst intresse för en fortsatt och

mer utvecklad forskning. Vi efterfrågar med andra ord undersökningar som

tillsammans med ovanstående även innefattar storleksaspektens och mark-

nadsförutsättningarnas betydelse samt ytterligare forskning kring den interna-

tionella förstärkningseffekten och framförallt kring förekomsten av specifikt

internationella synergieffekter.
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Bilaga, intervjuguide

Vad är synergier?
� Är sökandet efter synergier något ni arbetar med i företaget?

� Synergier av olika verksamheter?

o Hur sker detta i praktiken?

o Hur skulle ni vilja definiera synergier?

o Litteraturen skiljer mellan olika typer av synergier, materiella,

immateriella osv.

 Synergityper

Negativa Positiva 

Konkurrentrelaterade Materiella Immateriella Porter 

Itami 

Buzzell & 
Gale 

Grant 

Goold & 
Campbell 

Ansoff 

Komplementeffekter Synergieffekter 

Delat resurs-
utnyttjande 

Liknande 
affärsenheter 

Ledningssynergier Försäljnings-
synergier 

Delat kunnandeDelade materiella 
resurser 

Överföring av 
kunskap och 
kompetens 

Delat resurs-
utnyttjande 

Överskjutande 
fördelar av MaFö
och FoU 

Delad image 

Överförandet av rykte Storleksfördelar 

Koordinerade 
strategier 

Central förhandlings-
kraft 

Funktionssynergier 

Vertikal integration 
Kombinerat skapande 
av nya affärsenheter 

Investeringssynergier 
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Internationella synergier
� Finns det några specifika fördelar med att vara internationellt etablerad?

Varför?

� Uppfattas ett internationellt företag annorlunda av kunder och markna-

den? Hur? Varför?

� Överföring av rykte och image?

� Stora och internationella kunder? Eventuell utveckling av bran-

schen/marknaden

� Hur påverkar olika kulturella aspekter?

� Överföring av kunskap?

� Kulturellt avstånd

� Synergier av geografiskt skilda lokaliseringar? Varför?

Praktiskt utnyttjande av synergier
� Krävs en organisatorisk anpassning för att tillgodogöra sig synergier?

o Varför? Hur?

� Allokering av produktion till olika länder? Konfigurering

� Samordning av verksamhet mellan olika länder? Koordinering

o System för överföring av kunskap och kompetens?

o Utbyte av erfarenheter?

o Benchmarking?

Bidrar synergieffekter till stärkande av konkurrenskraften?
� Är det viktigt att vara närvarande i olika delar av världen?

� Påverkar en internationell närvaro konkurrenskraften?

o Hur? Varför?

� Karaktäriseras marknaden av internationella företag? Framtiden?


