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1 Inledning
1.1 Bakgrund

”Liksom molnen förändrar sig efter termiska förhållanden, ändrar sig
affärsstrukturerna efter den rådande logiken för företagande.”

(Henrik Haslingen, Transtructure)

Företagens omgivning förändras ständigt vilket ställer nya krav på
marknaden. Traditionellt sett har företag beskrivits som muromgärdade, väl
avgränsade organisationer. De traditionella organisationsformerna håller
emellertid på att förändras; murarna blir allt lägre och i vissa fall försvinner de
helt medan vi går mot organisationsformer präglade av ”brobyggande” och
öppna fält av företag som samverkar. (Bengtsson et al, 1998)

En tydlig utveckling av organisationsformer kan urskiljas om vi blickar
tillbaka i tiden. Den industriella eran (1880-1980) präglades av
funktionsorganisationer samt divisionsorganisationer som i den
postindustriella eran har ersatts av matrisorganisationer och
interorganisatoriskt samarbete (se figur 1.1: Den historiska utvecklingen av
organisationsformer ). (Ibid.)

                        Figur 1.1: Den historiska utvecklingen av organisationsformer
                           (Källa: Bengtsson et al, 1998, s. 16)

Dessa nutida organisationsformer som är ett svar på de nya krav som ställts
av företagens omvärld såsom informationsteknologins framväxt,
produktivitetsökning utan kostnadsökning samt internationella samarbeten

Industriell era
(1880-1980)

Postindustriell era
(1980- )

Funktions-
organisation

Divisions-
organisation

Matris-
organisation

Interorganisatoriskt
samarbete
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där EU gynnat avregleringar inom handel och kapital (Haag, 2000). Förutom
inhemsk konkurrens medverkar dessutom andra länders konkurrens till att
företagen måste ha en ständig strävan mot att bli bättre, snabbare och
billigare, på samma gång som de måste bli skickligare på att analysera och
forma allianser med omgivningen. (Sjöstedt, 1999)

Dagens näringsliv präglas av hög förändringstakt och krav på att företagen
snabbt kan anpassa sig till kundens och omvärldens behov. Ett företags
värdekedja, bestående av olika verksamhetsaktiviteter såsom
produktutveckling och försäljning, blir effektivare. Det bildas nya
grupperingar som samarbetar och konkurrerar på samma gång. Nya
affärsverksamheter skapas vilka kännetecknas av öppen och snabb
kommunikation. Effektivitet, flexibilitet och mobilitet har blivit avgörande
faktorer för konkurrenskraft. Ett exempel på en bransch som anpassat sig till
dessa nya villkor är bilindustrin, där horisontella och vertikala aktörer
samverkar. På så sätt gynnas en hel bransch genom en gemensam
e-handelsplats där marknadsplatsen blir ett viktigt steg i att integrera hela
branschen via Internet (Lundin & Löfvendahl, 2000).

Det har blivit allt vanligare att företag inser de fördelar ett samarbete med
både horisontella och vertikala aktörer ger. Idag förekommer olika
samverkansformer såsom diverse nätverkskonstellationer, joint ventures,
allianser, projekt m m vilket visar att eran av interorganisatioriska samarbeten
är ytterst aktuell.

1.2 Problemdiskussion

Michael Corleone: Håll dina vänner nära dig, men dina fiender ännu närmare.
(Gudfadern II)

Porter förespråkade redan 1980 värdet att av ha konkurrerande krafter som
omgärdar företaget. Dessa pressar organisationen till att utveckla ytterligare
konkurrensfördelar. Konkurrenterna intar rollen som ”den gode
konkurrenten” då den verkar positivt på företagets prestation. Porter
förespråkade konkurrens framför samarbete då den senare hämmar
effektiviteten som uppkommer vid konkurrens. Dagens dynamiska
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marknadsklimat kräver emellertid att företag finner en balans mellan att
samarbeta och konkurrera med sina konkurrenter.

Nalebuff & Bradenburger (1996) menar att man kan finna denna balans i ett
och samma förhållande, vilket de kallar co-opetition1. Begreppet baseras på
förståelsen att varje affärsrelation har flera aspekter. Samarbete är en lika
väsentlig faktor som konkurrens och när båda begreppen är simultant synliga
i en och samma relation benämns det som co-opetition (Nalebuff &
Brandenburger, 1996). Nalebuff & Bradenburger (1996) hävdar att om inte
företag klarar att samtidigt konkurrera och samarbeta kommer de inte kunna
vara konkurrenskraftiga i framtiden. De menar att konkurrensfördelarna som
föreligger i att samarbeta är att göra saker tillsammans med andra företag,
vilka det enskilda företaget inte skulle klara av att göra själv.

En del företag väljer en strategisk inriktning där man intar en
konkurrensposition gentemot sina horisontella aktörer i omgivningen, vilket
innebär att man månar om sin självständighet och att man är oberoende av
andra aktörer. Andra företag föredrar att bygga relationer med sina
konkurrenter genom olika samarbetsformer såsom nätverk och strategiska
allianser (Bengtsson & Kock, 2000). Inom dessa relationer kallas
konkurrenterna istället ”komplementorer” (Nalebuff & Brandenburger, 1996)

Många nya företag som uppkommit kännetecknas av att de koncentrerar sin
verksamhet kring företagets kärnkompetenser. Övriga kompetenser, resurser
och aktiviteter förhandlas på en extern marknad och/eller anskaffas via
allianser och samarbeten med andra företag. Genom att endast koncentrera
verksamheten på kärnaktiviteterna och samarbete eller upphandling av
kompletterande aktiviteter kan företagen erhålla fördelar. Resultatet blir en
mindre stelbent och byråkratisk organisation som är mer kostnadseffektiv och
får ett starkare strategiskt fokus. Detta gör att många branscher blir allt mer
löst strukturerade nätverk bestående av aktivitets- och servicespecialiserade
företag som samarbetar såväl långsiktigt som kortsiktigt. (Bengtsson et al,
1998)

                                          
1 Co-opetition är en sammanslagning av engelskans co-operation (samarbete) och competition
(konkurrens)
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Företag förväntas ofta samarbeta med en konkurrent och konkurrera med en
annan vilket leder till att företaget deltar i två helt skilda relationer med olika
aktörer. Lite forskning har bedrivits rörande förhållandet där företag väljer att
både samarbeta och konkurrera samtidigt. (Bengtsson & Kock, 2000)
Nuvarande teorier och undersökningar om förhållandet mellan konkurrenter,
koncentreras vanligen på antingen konkurrens eller samarbete. Vi har gjort
två antaganden om co-opetition och inom vilka områden horisontella aktörer
samverkar. Dessa beskrivs vidare i metodavsnittet i kapitel två.

Co-opetition som fenomen bör få en större plats i ett företags strategi, då
relationen är fördelaktig för alla parter, när de till viss del hjälper varandra och
samtidigt pressar varandra till att vara t ex mer innovativa.

1.3 Syfte

Det här uppsatsarbetet syftar till att utreda begreppet co-opetition samt att
visa på dess tillämpning i praktiken genom att undersöka var i företagens
värdekedja man väljer att samarbeta alternativt konkurrera.

1.3.1 Precisering av syfte

För att uppfylla syftet med uppsatsen kommer vi att besvara följande
frågeställningar:

•  Vad innebär co-opetition, dels i teorin, dels i praktiken?
•  Vilka fördelar upplever företag som väljer att ingå i en samarbetsrelation

med företag som samtidigt utgör dess konkurrenter?
•  Vilka samarbetsformer förekommer främst inom horisontella och vertikala

relationer?
•  Inom vilka aktiviteter i värdekedjan sker samarbeten i de studerade

företagen?

1.3.2 Avgränsningar

Undersökningen syftar inte till att utreda och behandla de juridiska aspekterna
av fenomenet co-opetition.   
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2 Metod
I föregående kapitel diskuterades vad denna uppsats kommer att utreda. Då
blir frågan om hur problemet skall undersökas intressant, vilket kommer att
bli detta kapitels uppgift att besvara. Vi vill här ge läsaren en inblick i hur vi
som författare har tänkt, vilka våra grundläggande föreställningar är och det
sätt vi har valt att arbeta på. Inledningsvis kommer vi att utreda vad vetenskap
handlar om och hur vår verklighetsuppfattning ser ut. Därefter behandlas
metodsynsätt och paradigm. Detta resulterar i vårt arbetsparadigm och den
metod vi valt. Kapitlet avslutas med några kritiska reflektioner angående vårt
tillvägagångssätt.

2.1 Vad är vetenskap?

Det kanske mest sedvanliga förfarandet att beskriva vetenskap på är att börja
med de forntida grekiska filosoferna och deras föreställningar och tankar. För
oss inger ordet vetenskap nästan något ”nobeliskt”; att lösa vetenskapliga
gåtor och få utmärkelse för detta. Sjöstrand (i Molander, 1988) definierar
vetenskapen som:

”…en social aktivitet, varigenom ständigt nya fakta tas fram”
(Sjöstrand, i Molander, 1988, s. 34)

Han lyfter därmed fram en av vetenskapens aspekter; att vetenskap kan vara
metoder för att skaffa fram kunskap, d v s ett tillvägagångssätt som uppfyller
vissa krav kan kallas vetenskapligt. Dessa krav kan handla om upprepbarhet,
offentlighet, respekt för även negativa resultat, kritiskt tänkande etc. (Nordin,
2000-10-30). Både Molander (1988) och Wiedersheim-Paul & Eriksson (1997)
lyfter fram att vetenskap är ett förhållningssätt, i vilket man alltid är beredd att
kreativt och kritiskt ompröva nuvarande sanningar, uppfattningar och
metoder.

Vetenskap inom samhällvetenskapen, det vetenskapliga ideal som vi tillhör,
handlar dock inte om att få fram den absoluta sanningen. Sanningsbegreppet
är svårt, flera sanningar kan existera parallellt. Vi anser att sanningen ligger i
betraktarens öga och att var och en skapar sin egen bild av vad som är sant
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och falskt. Syftet med vetenskapen för samhällsvetaren är att åstadkomma
förståelse för skeenden. Detta innebär att vi i första hand anser oss vara
”vetenskapskonsumenter” då vi noterar vetenskapliga resultat och nyttjar
vetenskapligt utprövade metoder och produkter.

2.2 Vår omvärldsuppfattning

Vetenskapsteoretiker studerar relationen mellan grundläggande föreställningar
och olika syn på metod. Den grundläggande föreställningen en människa har
påverkar vår syn och förståelse av verkligheten. Därför bör man som utredare
vara medveten om att man vid mötet med forskningsområdet inte kommer
att kunna se med helt neutrala ögon. Vi har alla våra personliga referensramar,
som har formats sedan födseln och innefattar allt ifrån våra normer och
värderingar till våra erfarenheter (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997). Dessa
grundläggande föreställningar kommer att influera hur vi ser på saker och ting
och hur vi tolkar situationer och företeelser. Föreställningarna reflekteras i
vårt beteende, hur vi löser problem och på vilket sätt vi väljer att arbeta. Vi
anser att man bör vara medveten om dessa personliga referensramar och
grundläggande föreställningar och hur de kan påverka förståelsen och
tolkningen av litteratur och empiri. Det är svårt att undgå att vara subjektiv i
åsikter och tolkningar.

Ett samlingsnamn för de grundläggande föreställningarna, som diskuterats
ovan, benämns som ett paradigm. Enligt vetenskapsmannen och filosofen
Kuhn är ett paradigm ett tankemönster och gemensamma föreställningar som
återfinns i normalvetenskapligt arbete (Molander, 1988). Kuhns paradigm är
något som förutsätts vara tämligen oförändrat under en längre period, man
kan likna det vid en religiös tro. Ett paradigmskifte uppstår när t ex en viss
föreställning gradvis övergår från ett paradigm till ett annat, med andra ord
existerar flera paradigm parallellt. Detta kan jämföras med ett religionsbyte.
Törnebohm (i Molander, 1988) har även han föreslagit ett paradigmbegrepp
vilket i mångt och mycket skiljer sig ifrån Kuhns men även har en del likheter.
Ett paradigm i Törnebohms mening består av åsikter som orsakar mönster. (i
Molander, 1988) I enighet med Arbnor & Bjerke (1994) ser vi paradigmet
som en brygga mellan våra grundläggande föreställningar och metodsynsättet,
vilket diskuteras under nästa rubrik.
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Arbnor och Bjerke (1994) diskuterar olika samhällsvetenskapliga paradigm
där rangordningen går ifrån hur objektiv och rationell respektive subjektiv
och relativ verkligheten uppfattas. I figuren 2.1: Vår vetenskapliga utgångspunkt
på sidan nio sammanfattar vi de olika verklighetsuppfattningarna där den ena
ytterligheten (1) eftersträvar abstrakta och generella resultat och där kunskap
ses som förklarande. Den andra ytterligheten (6) eftersöker mer specifika och
konkreta resultat och kunskap ses här som förstående. Vi som författare anser
att vår omvärldsuppfattning ej tillhör någon av extremerna, utan snarare
befinner sig någonstans i mitten. Vi menar dock att det inte är så troligt att
utifrån en modell ge en precis och exakt position, däremot vill vi låta läsaren
förstå att vi rör oss någonstans runt paradigm fyra i modellen. Detta innebär
att vi ser verkligheten efter hur vi tolkar den. Verkligheten blir således en
fråga om de diskussioner vi för när vi interagerar med andra gällande våra
tolkningar av hur vi ser på människor, saker och situationer. Verkligheten är
alltid öppen för nya varianter genom att våra tolkningar kan förändras.

2.3 Metodsynsätt

Det finns inom företagsekonomin idag en rad olika åsikter om när och hur
man skall använda olika metoder för att förstå, förklara och förbättra det vi
studerar. Föreställningarna benämns som olika metodsynsätt. Synsätten
särskiljs genom olika antaganden om verkligheten som de försöker förklara
och förstå. (Arbnor & Bjerke, 1994)

Arbnor & Bjerke (1994) tar upp tre olika metodsynsätt som kan urskiljas
inom ämnet företagsekonomi; det analytiska synsättet, systemsynsättet och
aktörsynsättet. Det förstnämnda synsättet ger en summativ verklighetsbild
vilket innebär att man intar verklighetsantagandet att helheten är summan av
delarna och att man därmed är individoberoende. Systemsynsättet menar å
andra sidan att helheten avviker från summan av delarna. Åskådningen
förklarar och förstår delarna utifrån helhetens egenskaper. Det sistnämnda
synsättet vill inte ge någon förklaring utan försöker istället förstå sociala
enheter. Helheten förstås utifrån delarnas egenskaper och är därmed
individberoende.
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Vår syn på verkligheten anser vi kan liknas vid vad som nämnts ovan som
systemsynsättet. Verkligheten tycker vi består av komponenter som är
ömsesidigt beroende av varandra och som därför inte kan summeras. Vi
kommer att utgå ifrån den tillgängliga verkligheten för att senare studera
delarna. Analysen kommer heller inte leda till att vi drar någon allmän
slutledning om helheten. Vi ser våra fallföretag som dynamiska system där de
enskilda aktörerna och dess handlingar arbetar inom de ramar som systemet
ställt upp. Detta visar också, enligt Arbnor & Bjerke (1994), på ett
systemsynsätt. För vår studie innebär det att vi kommer att undersöka vad
co-opetition är genom att studera aktiviteter inom olika organisationer.

Kritiker till systemsynsättet menar att det är en ”flummig” åskådning och att
det är en ”diversehandel” av grundläggande föreställningar (Arbnor & Bjerke,
1994). Vi menar att detta är synsättets styrka, att man gör gällande att alla
problem inte behöver lösas med systemsynsättets metod. Förespråkarna för
detta synsätt menar att många problemställningar i samhället även kan förstås
utan att man ser dem i systemtermer (Ibid.).

Forskningen tar upp olika vetenskapsideal såsom det naturvetenskapliga och
det samhällsvetenskapliga, vilket gör att vi idag står med två vetenskapliga
huvudinriktningar: positivismen och hermeneutiken. Positivismen bygger på det
naturvetenskapliga idealet, som innebär att man bygger och använder
modeller för att beskriva och förklara. Hermeneutiken bygger å andra sidan
på samhällsvetenskapliga ideal som betyder att man genom kritiska studier
försöker tolka och få en helhetsförståelse. (Wiedersheim-Paul & Eriksson,
1997) Som vi tidigare nämnde tycker vi att systemsynsättets styrka ligger i att
man inte drar en rak gräns för vad som är möjligt inom synsättet. Detta visas
tydligt att inom ramen för systemsynsättet är både positivism2, förklarande
vetenskap, och hermeneutik, förstående vetenskap, möjligt.

Vidare syftar positivismen till att bygga säker och rationell kunskap genom det
vi kan registrera med våra fem sinnen, eller det vi kan resonera oss fram till
med vårt förnuft. (Ibid.) Den betonar objektiviteten framför allt och menar
att kunskap är exakt och precis och därför är det fel att lägga in sina egna

                                          
2Arbnor & Bjerke (1994) föredrar att kalla positivister för explanatiker eftersom det idag finns få
som vill kalla sig för traditionella positivister.
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tolkningar av det studerade fenomenet. (Patel & Tebelius, 1987) Istället för
det åskådarperspektiv som positivisten väljer, tar hermeneutiken ett
aktörsperspektiv, vilket innebär att den relativiserar kunskapen.
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997) Detta ideal betonar subjektiviteten och
hävdar att forskningen är partisk, d v s forskaren tar med sig sin personliga
tolkning i det som skall undersökas. (Patel & Tebelius, 1987)

Att systemsynsättet bejakar både ett positivistiskt synsätt och ett
hermeneutiskt stämmer överens med hur vi genomför vår utredning. Vi anser
oss varken vara rena positivister eller hermeneutiker. Enligt vår mening är det
inte möjligt att som objektiv och rationell aktör analysera omvärlden. Vi
kommer trots allt att försöka förhålla oss så objektiva som möjligt till de
företeelser vi analyserar. Det bör beaktas att detta är ett försök ifrån vår sida
och att den data vi samlat in har tolkats av oss och kan därför inte sägas vara
helt och objektivt tolkad. Vidare bejakar det hermeneutiska synsättet
subjektivitet och tolkning utifrån den egna förförståelsen. Detta gör att vi
upplever att vi har mer drag åt det hermeneutiska synsättet.

I figuren som följer sammanfattas diskussionen gällande vår
verklighetsuppfattning, metodsynsätt samt vårt vetenskapliga ideal. Ovalen
visar vårt metodsynsätt i modellen.

   Figur 2.1: Vår vetenskapliga utgångspunkt
   (Källa: Egen bearbetning av Arbnor & Bjerke, 1994, sid. 61 & 62)
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Som tidigare nämnts är ett paradigm relativt trögrörligt. Ett arbetsparadigm,
d v s tillvägagångssättet, är däremot mer praktiskt och förändras ganska ofta,
beroende på undersökningsområdets skiftande karaktär. (Arbnor & Bjerke,
1994) Med hjälp av ett arbetsparadigm binds metodsynsättet samman med
undersökningsområdet. I kommande stycke diskuterar vi detta
arbetsparadigm och vad det innebär för vårt sätt att angripa problemet.

2.4 Vårt angreppssätt och arbetsparadigm

I metoddelens tidigare avsnitt har vi utrett och diskuterat hur vi som
författare tänker, vad som påverkar oss och vilket synsätt detta ger oss. Nu
skall vi gå vidare och utreda hur vi bygger vår uppsats. Vi har med vår
undersökning antagit ett förklarande och till viss del explorativt syfte. En
fråga som därmed är nödvändig att ställa är hur dessa syften metodologiskt är
möjliga att uppfylla. Detta visar vi när vi nu utreder vårt angreppssätt.

Vetenskapligt arbete anses traditionellt följa en av två alternativa vägar,
bevisandets väg, deduktion, eller upptäckandets väg, induktion. Vid deduktion
utgår man från teorin och bygger därefter antaganden om hur relationer
mellan fenomen i verkligheten borde vara (Alvesson & Sköldberg, 1994). Den
deduktiva forskaren menar att en generell regel kan förklara ett visst enskilt
fall. Vid induktion utgår man istället från en mängd enskilda fall och hävdar
att ett samband som observerats i samtliga dessa också är generellt giltigt.
(Alvesson & Sköldberg, 1994) En återblick på vårt tillvägagångssätt visar att
varken induktion eller deduktion har tillämpats i ren form. Utgångsläget för
vår uppsats har varit litteraturstudier inom vårt valda ämne. Därmed kan det
ses som att vi har ett deduktivt angreppssätt. Vi har utgått från att granska
den litteratur som finns inom området men det har visat sig att det inte finns
någon enhetlig teori inom ämnet. Vi har utifrån det som skrivits om
co-opetition och tillhörande teorier format antaganden. Vi kommer att
undersöka giltigheten i dessa antaganden vilka är:
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•  Samarbete mellan horisontella aktörer sker endast om samverkan
förekommer långt ifrån företagens respektive kärnverksamhet.
Konkurrens mellan horisontella aktörer sker ju närmre kärnverksamheten
aktörerna verkar.

•  Co-opetition som fenomen är vanligare inom en yngre bransch, såsom
affärssystembranschen, då man är mer öppen för nya sätt att agera med
sina konkurrenter.

2.5 Vetenskaplig ansats

Problemet som ligger till grund för vår uppsats och de frågor som
uppkommer är det som styr vårt val av forskningsansats. Informationen som
skall användas bestämmer i hög grad undersökningens uppläggning och
omfattning. Detta val får inte ses som ett rutinmässigt genomförande av
redan valt angreppssätt, utan är ett val som påverkar och påverkas av
perspektiv, problemformulering, undersökningsobjekt, mål med
undersökningen etc. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997)

Vår undersökningsmetod stämmer till viss del överens med vad Wiedersheim-
Paul & Eriksson (1997) beskriver som fallstudie. Den har visat sig användbar
när man undersöker ett fåtal objekt, såsom företag eller branscher, ur ett antal
aspekter. Eftersom fallstudien är en studie av sociala system utifrån flera
dimensioner är det en bra metod för att beskriva komplexa system och
därigenom göra antaganden (Ljung, 2000-11-08). Undersökningsformen
söker finna ett helhetsperspektiv av varje enskilt fall. I denna uppsats kommer
vi att ta upp och analysera fyra olika fall i form av företag. I analysen ingår
bl a att klargöra hur de viktiga faktorerna är inbördes beroende av varandra,
d v s fenomenet studeras i sitt sammanhang. Eftersom vi i vår studie kommer
att analysera orsaker och samband om hur co-opetition ter sig i praktiken
intar vår uppsats ett förklarande syfte. Förklarande undersökningar syftar till
att besvara frågan varför och går ofta ut på att pröva antaganden. (Lundahl &
Skärvad, 1982)
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Vi kommer att försöka identifiera varför företag väljer att anta co-opetition
som strategi, d v s de faktorer som tillsammans orsakar ett visst fenomen
(Ibid.). Då vi funnit att det inom detta område finns få teoristudier om
co-opetition, och vår målsättning är att vidare utreda begreppet, anser vi att
det även finns inslag av ett explorativt syfte i vår undersökning. Mot
bakgrund av ovanstående, anser vi att en fallstudieliknande ansats är en
lämplig undersökningsform.

2.6 Tillvägagångssätt

I kommande avsnitt klarlägger vi tillvägagångssätt och genomförande av vår
undersökning.

2.6.1 Litteraturstudier

För att på bästa möjliga sätt undersöka och finna svar till de frågor vi ställt i
syftespreciseringen, började vi vår ”resa” inom co-opetition genom att först
sätta oss in i ämnet rent teoretiskt. Insamling av sekundärdata skedde i första
hand genom en granskning av litteraturbeståndet på universitetsbiblioteket,
men även m h a sökmotorer på Internet. Denna insamling kring ämnet
co-opetition och dess komponenter; samverkan och konkurrens, har gett oss
en förståelse vilket har tagit sig uttryck i vår referensram. Där har vi gestaltat
en bild av respektive område (samverkan och konkurrens) genom att belysa
olika författares syn på dessa.

Referensramen menar vi är en del i uppsatsen som skall ge insikt i
undersökningsområdet och kan ses som en språngbräda för vidare förståelse
senare i empiridelen. Vi ser den alltså inte som en del i uppsatsen där några
svar skall ges i sig självt. Vi vill ej låsa oss vid en specifik föreställningsbild
som teorin ger oss, utan ambitionen är att vara öppna för vad den empiriska
undersökning kan visa. Referensramen är en orientering inför insamlingen av
empiriskt material, men samtidigt låter vi dörren stå på glänt för de eventuella
förändringar av tidigare föreställningar, om det skulle visa sig att det vi får
fram i den empiriska undersökningen drar åt ett annat håll.
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2.6.2 Empiristudier

Uppsatsens empiriska del kommer att behandlas ur ett kvalitativt perspektiv.
För att på ett tillfredställande sätt uppnå syftet med vår uppsats anser vi som
författare att vi kan få en bättre förståelse för co-opetition som strategi om en
kvalitativ ansats tillämpas. Alvesson & Sköldberg (1994) menar att ett centralt
kännetecken på en kvalitativ metod är beaktande och fokusering på öppen,
mångtydig empiri. Man utgår framförallt från material som t ex genomförda
intervjuer, böcker och artiklar. Istället för kvalitativ teknik kan man använda
en kvantitativ sådan. Det kan vara svårt att på ett klart sätt särskilja dessa
tekniker åt och ofta kombineras de3. Vid ett kvantitativt förfarande handlar
det i första hand om att beskriva ett fenomen med statistiska bearbetnings-
och analysmetoder (Patel & Tebelius, 1987). Med hänsyn till detta
resonemang anser vi att en datainsamling, gällande den undersökning vi har
utfört, skulle vara mycket svår att utföra kvantitativt.

Vid valet av en kvalitativ metod behöver inte de variabler som är föremål för
studien förenklas i samma utsträckning som vid en kvantitativ metod.
Förhållandet till dataunderlaget är således en viktig skillnad mellan de båda
teknikerna (Darmer & Freytag, 1995). I kvalitativa tekniker grundas insamling
av data och analys i hög grad på flexibilitet och anpassning till den enskilde
svararen så att hans eller hennes särskilda premisser fokuseras. För
kvantitativa tekniker präglas insamling och analys av data av att alla svarande
kan jämföras då mätinstrumentet utgör ett frågeformulär. (Ibid.)

Vår empiriska datainsamling består främst av primärmaterial i form av
underlag från genomförda intervjuer. Materialet är insamlat genom
semistrukturerade intervjuer med ett antal personer i olika företag och
branscher (se bilaga 1: Intervjuguide). Med semistrukturerade intervjuer åsyftar
vi att vi ej följt vår intervjuguide till punkt och pricka, utan ibland har vissa
frågor uteslutits, andra har lagts till etc för att passa respektive respondent.
Denna typ av kvalitativ intervju, som den semi-strukturerade intervjun är,
menar vi är användbar för oss, då vi har ett hermeneutiskt liknande synsätt.
Den är ringa strukturerad och tonvikten ligger på respondentens subjektiva

                                          
3 Kombinationer av kvantitativa och kvalitativa tekniker kallas ofta för triangulering (Darmer &
Freytag, 1995)
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verklighet. Intervjuerna har skett främst genom personliga möten med
respondenten, men även i form av telefonintervjuer. De personliga
intervjuerna har uteslutande skett i respondentens lokaler. Sammanlagt
utfördes fyra personliga intervjuer och två telefonintervjuer. Intervjuerna
varade mellan 30 och 90 minuter.

Validiteten för studien har ökat i och med att respondenterna har fått ta del
av frågorna innan intervjuerna genomförts. Detta för att de skall ha en
möjlighet att vara förberedda och kunna ge en så bra bild av ämnet som
möjligt. Intervjuerna har även spelats in på band, för att minimera risken att
missa värdefulla kommentarer och synpunkter. Efter genomförandet av varje
intervju har dessa skrivits ut och därefter har respondenterna fått ta del av
den sammanställning vi gjort. De har då fått möjligheten att komma med
synpunkter samt bekräfta eller ändra på våra tolkningar av svaren på frågorna.
Vi har även givits tillåtelsen att citera respondenterna samt använda deras
namn.

2.6.3 Problematik kring bearbetning och datainsamling

Problematiken med intervju som datainsamlingsmetod är att ju mer
ostrukturerat materialet är, desto mer krävande blir bearbetningen. Dessutom
finns ett ytterligare bearbetningsproblem vilket består i att tolkningen grundas
på  en dubbeluppfattning, dels intervjuarens och dels respondentens (Darmer
& Freytag, 1995). Detta kan leda till förvrängda tolkningar eftersom man lätt
tolkar data så att det passar resultatet. Vidare kan denna typ av metod leda till
mätfel p g a intervjuareffekten. Samspelet som uppstår mellan intervjuaren
och respondenten kan ge utslag i icke önskvärda resultat (Wiedersheim-Paul
& Eriksson, 1997).

Tidigare i detta kapitel diskuterades tolkning av data. Wiedersheim-Paul &
Eriksson (1997) hävdar att insamlat material aldrig talar för sig självt, utan
måste tolkas. Vi har således tolkat det material vi samlat in, både det
teoretiska och det empiriska, och därefter har vi formulerat våra tolkningar i
text. Risken med ett sådant tillvägagångssätt kan vara misstolkningar, t ex vid
en intervju. Denna risk har vi dock försökt att minimera, dels genom att vi är
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medvetna om att risken finns, dels genom att låta respondenterna ta del av
hur vi tolkat de svar vi fått.

Intervju som tillvägagångssätt för datainsamling ger inte tillförlitliga och
stabila utslag vilket gör att reliabilitetskravet inte riktigt kan uppnås. Kravet på
upprepbarhet är svårt att uppfylla eftersom en annan person skall kunna
undersöka samma problem med identisk metod och kunna dra samma
slutsatser. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997) Även om vi som intervjuare
upprepar samma intervju vid ett senare tillfälle blir resultatet troligen inte
detsamma, eftersom förutsättningarna med stor sannolikhet är annorlunda.

Validitet; att mäta det som avses mäta, och reliabilitet; att mätningen ger
tillförlitliga och stabila utslag, kan bli problematiskt vid en kvalitativ metod
med datainsamlig genom intervju. Problematiken ligger i att man inom
samhällsvetenskapen vill uppnå trovärdighet. Det är därför viktigt att vi som
utredare noga redogör för vår teoretiska utgångspunkt, våra villkor, insamling
av data och hur analysarbetet gått till så att läsaren kan se det logiska
resonemanget på vilket vi har grundat våra slutsatser. (Darmer & Freytag,
1995)

2.6.4 Urval av respondenter

Vid urvalet av företag till vår empiriska studie ville vi nå representanter inom
företag i olika branscher. Vi ville få med företag både inom den mer
traditionella industribranschen samt företag inom mer moderna
tillväxtbranscher. Urvalet av företag gjordes med anledning av att vi ville
utreda om eventuella skillnader kunde påträffas mellan två helt olika
branscher. Vi trodde t ex att den yngre affärssystembranschen skulle vara mer
öppen och tillmötesgående för olika slags samarbeten med konkurrenter än
den traditionella pappersproducentbranschen. Detta ledde till att vi
kontaktade dels två företag inom skogsindustrin; Holmen Paper och SCA
samt två företag inom affärssystembranschen; IFS och Intentia. Vi
intervjuade personer med chefspositioner för att få en helhetssyn över
företagets samverkan och konkurrens med andra företag.
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Utöver dessa företag fick vi möjlighet till ett informellt samtal med, som vi
kallar dem, ”två kloka män” från företaget Transtructure. De har aktuell
erfarenhet av horisontellt samarbete inom tillverkningsindustrin. De gav oss
tips och råd och fungerade lite som bollplank vid idéutveckling. Eftersom de
under en tid studerat co-opetition som fenomen i praktiken kunde de ge oss
idéer kring ifrågasättande av begreppet.

2.7 Kritik till det valda tillvägagångssättet

Vi har gjort ett urval av den litteratur vi ansett vara rimlig och väsentlig för
undersökningen av vårt problemområde.

Vi har även reflekterat kring resultaten av denna studie, vilka är helt beroende
av de frågor vi ställt till respondenterna. Med andra ord skulle ett annat
resultat kunnat uppnås om annorlunda frågor ställts. Vi kan även ha missat att
fråga något som eventuellt skulle kunna haft betydelse för slutresultatet. Detta
lär vi dock aldrig få veta… Vi har ej kunnat dra några generella slutsatser p g a
ett lågt antal respondenter, däremot har vi kunnat skönja ett visst mönster. Vi
kan inte heller dra några generella slutsatser för hela branscher.  Vi har trots
allt valt att använda oss av ordet bransch, då respondenterna i
undersökningen har givit oss en bild av denna som helhet. Vidare finner vi
det svårt att avgöra huruvida undersökningsobjekten är representativa eller ej.

Uppsatsens slutsatser kommer att baseras på de fallstudieliknande
undersökningar som genomförts inom två olika branscher samt på tillgänglig
sekundärdata. Slutsatser kring huruvida alla branscher har co-opetitiva
förhållanden kommer därmed ej att behandlas.

Att komplettera vår undersökning med en enkätstudie är någonting vi har
tänkt på och vilket vi anser skulle vara intressant att genomföra för att få en
större bredd på undersökningen.
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3 Referensram
Referensramen utgörs av material i form av modeller, ansatser och annan
information som vi anser vara relevanta för att skapa en bild av ett relativt
nytt och för många okänt begrepp: co-opetition. Detta kapitel syftar till att ge
läsaren en bakgrund och en djupare förståelse för problemområdet och därför
kommer begreppets två komponenter, konkurrens och samarbete, att
diskuteras mer ingående. Resonemang förs kring konkurrenssynsättet och
därefter följer en redogörelse för samarbetsformerna nätverk och strategiska
allianser. Därpå belyses företagets värdekedja och kärnverksamhet innan vi
avslutningsvis går tillbaka till co-opetitionbegreppet och utvecklar detta
vidare.

3.1 Inledning till begreppet Co-opetition

Bengtsson och Kock (2000) definierar co-opetition som:

”Det dyadiska4 och paradoxala förhållande som uppstår när två konkurrerande
företag samarbetar inom några aktiviteter, såsom i en strategisk allians, och som
samtidigt konkurrerar med varandra inom andra aktiviteter”

(Bengtsson & Kock, 2000, s. 412)

En liknande definition står Nalebuff & Brandenburger (1996) för, där de
menar att spelteorin gör det logiskt möjligt att förena konkurrens och
samarbete till en hybrid vid namn co-opetition. Quint (1997) säger att
co-opetition refererar till affärssituationer eller strategier där rivaliserande
företag samverkar för att skapa en starkare produkt eller industri.

Co-opetitiva förhållanden är med andra ord komplicerade, då de består av två
motsatser av samspel där konkurrenter interagerar med varandra. Aktörerna i
ett co-opetitionförhållande är involverade i relationer som å ena sidan består
av fientlighet beroende på motstridande intressen, konkurrens, och å andra
sidan av vänskap beroende på gemensamma intressen, samarbete. (Bengtsson
& Kock, 2000) Ofta antas ett företag att samarbeta med en konkurrent och
att konkurrera med en annan och därmed deltar de i olika relationer

                                          
4 En relation mellan två parter
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bestående av olika aktörer. Co-opetition innebär att konkurrerande företag är
inblandade i både samverkans- och konkurrensförhållanden samtidigt och drar
nytta av båda dessa interaktioner. Co-opetition ses som en fördelaktig
affärsrelation då företag till viss del hjälper varandra och till viss del tvingar
varandra till t ex en mer innovativ prestationsförmåga.

För att kunna hantera och förstå den komplexitet som co-opetition innebär, i
och med den motsägelsefulla interaktionen som konkurrens och samarbete
utgör, anser vi att dessa två element bör belysas mer ingående.

3.2 Grundläggande strategier

För att göra det lättare för läsaren att följa diskussionerna kring konkurrens
och samverkan kommer vi inledningsvis följa en modell bestående av olika
strategiska strukturer gällande dessa båda teoretiska synsätt. Denna modell (se
figur 3.1: Företagets grundläggande strategier, s. 19) bygger på fyra olika strategiska
handlingssätt utifrån två olika dimensioner; den horisontella dimensionen vilken
innebär att man samarbetar/konkurrerar med företag i samma bransch vilka
erbjuder lika eller snarlika produkter/tjänster, och den vertikala dimensionen
där företag i samma bransch samverkar/konkurrerar med kunder och
leverantörer i båda riktningarna i förädlingskedjan (Hammarkvist et al, 1982).

De fyra strategiska handlingssätten som Hammarkvist et al (1982) tar upp i
sin modell är:
•  Ensam är stark

Detta innebär att aktörerna intar en renodlad konkurrensposition. Företag
uppfattar omgivningen som fientlig. Oberoende är ett viktigt mål.

•  Vertikalt samarbete
Företaget vill skaffa sig fördelar i förhållande till konkurrenterna genom
närmare samarbete med kunder och/eller leverantörer. Vertikala relationer
är ofta uppbyggda på ömsesidigt intresse av interagerande.

•  Horisontellt samarbete
Horisontella aktörer samarbetar med konkurrenter eller företag som
tillverkar kompletterande produkter. Dessa relationer mellan konkurrenter
är ofta motstridiga, då konkurrenternas intressen oftast inte kan uppfyllas
samtidigt.
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•  Totalt samarbete
Detta är motsatsen till ”ensamt är stark”-strategin. Företag vill bli så
beroende som möjligt både vertikalt och horisontellt genom ett intensivt
samarbete.

             Figur 3.1: Företagets grundläggande strategier
   (Källa: Hammarkvist et al, 1982, s. 141)

Dessa strategiformer är typfall och i verkligheten är strategierna ofta betydligt
mer hopblandade.

Vilken typ av relation ett företag väljer att ha med andra organisationer i sin
omgivningen är en omdebatterad fråga för teoretiker inom strategiområdet
(de Wit & Meyer, 1998). Det finns en del som menar att den bästa strategin
för företag är att placera sig i en konkurrensposition gentemot andra företag i
sin omgivning. I dessa konkurrensförhållanden kännetecknas företagens
beteende av förhandling, styrning och användandet av makt för att uppnå
resultat.

Det traditionella sättet att se hur företag förhåller sig till varandra är enligt
Hammarkvist et al (1982) ”Ensam är stark”. Vi vill därför börja med att
fördjupa oss inom detta strategiska handlingssätt innan vi går vidare med
samverkansteorier.

Totalt samarbete

Vertikalt
samarbete

Ensam är stark

Horisontellt
samarbete

Vertikala dimensionen

Horisontella
 dimensionen

Samarbete

Samarbete

Konflikt

Konflikt
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3.3 Konkurrenssynsättet

Teoretikerna för detta synsätt hävdar att det bästa för företag är att behålla en
oberoende ställning och att interagera med andra företag då
marknadsförhållanden5 råder. (de Wit & Meyer, 1998)

"The strong one is most powerful alone"
(Friedrich von Schiller 1759 - 1805, i de Wit & Meyer, 1998)

Konkurrenssynsättet har blivit inspirerat av den neoklassiska
mikroekonomiska teorin som går ut på att köparna och säljarna är rationella
och självständiga vilket ger grunden till perfekt konkurrens. I denna ideala
marknadssituation är säljarna och köparna många och produkterna likvärdiga.
Denna teori saknar dock förklaringar till marknadens imperfektioner, vilket
innebär att företag avviker från de ideala mikroekonomiska modellerna. Den
neoklassiska teorin använder endast en variabel; pris, för att förklara
imperfektionerna. Därför har teoretiker inom konkurrenssynsättet tagit till
andra variabler för att klarlägga detta fenomen. Detta visar att den gamla
neoklassiska mikroekonomiska teorin är bristfällig i sin beskrivning av den
faktiska konkurrensen och att konkurrenssynsättet därmed är en utveckling av
den tidigare ideala mikroekonomiska modellen (Bengtsson, 1994).

Konkurrenssynsättet framhåller att organisationer är oberoende enheter som
konkurrerar med andra organisationer i en fientlig miljö och bygger på att
varje enskilt företag är själviskt och endast söker att tillfredställa sina egna
intressen och behov. Detta leder till rivalitet, men emellanåt till samarbete
mellan motståndare. Detta konkurrensspel antas bygga på nollsummeteorin6,
vilket innebär en kamp om vem som ”får mest av kakan” d v s
marknadsandelar. Denna kamp är en konsekvens av att man gör något på
någon annans bekostnad. Under dessa förhållanden är samarbete taktiskt då
varje enskilt företag trots allt strategiskt försöker behålla sitt oberoende. (de
Wit & Meyer, 1998)
                                          
5 Då företag konkurrerar om försäljning av produkter
6 Baseras på spelteori vilket började utvecklas genom tillämpning i stridsstrategierna under andra
världskriget. Strax därefter revolutionerade två forskare genom att använda spelteorin för att
förklara ekonomiska beteende. Spelteorin innebär strategier för att man skall kunna gynnas
maximalt. Spelteorins genomslagskraft har fortlevt och 1994 erhöll tre pionjärer Nobelpriset i
ekonomi för sitt arbete inom spelteorin.
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Enligt Porter (1985), som är en stark förespråkare för detta synsätt, strävar
konkurrerande företag efter att få ett övertag över sina konkurrenter om
tillfälle ges, medan nya aktörer och tillverkare av substitutprodukter ständigt
försöker att tränga undan existerande företag på marknaden. Porter (Ibid.)
framhåller att den bästa strategin för företag är att försöka erhålla den
marknadsmakt som krävs för att kunna förhandla om gynnsamma priser och
kvalitet, avvärja konkurrenshot samt styra utvecklingen av branschen. Han
hävdar att det viktigaste med strategiformulering är att klara av att hantera
konkurrensen ifrån fem olika krafter som alla påverkar företagets
vinstmöjligheter. De fem konkurrenskrafterna är: hot från nya aktörer som
träder in på marknaden, inflytelserika köpare och leverantörer, rivalitet mellan
existerande konkurrenter samt hot ifrån substitutprodukter. Porter (Ibid.)
menar att företagets vinst beror på hur väl organisationen kan försvara sig
mot dessa ”motståndskrafter”. Det typiska för synsättet är med andra ord att
företaget ses som en ensam organisation omgiven av hotfulla krafter.

Porter (Ibid.) och andra teoretiker inom konkurrenssynsättet, som exempelvis
Doz, Prahalad & Hammel (1989), är av den uppfattningen att
sammanslagningar av företag endast formas vid vissa tillfällen för att bilda
maktblock då enskilda organisationer inte är inflytelserika nog. Sådana
sammanslagningar ses dock som det näst bästa alternativet till att hantera
konkurrens på egen hand. Samarbete företag emellan ses som en
svaghetsstrategi vilket sker på egen risk. Samarbetet konstateras endast vara
konkurrens i en annan form, eftersom samarbetspartnerna kommer att vara
frestade att se till sina egna intressen då man utnyttjar andra genom att styra,
fiffla och manipulera. Dessutom påpekar Porter (1990) att
samarbetsrelationer försämrar och hämmar företagens förmåga att förbättra
sig och vara innovativa. Det är starka motståndare, inte samarbete, som
pressar företag till att vara konkurrenskraftiga och innovationsrika.

Doz et al (1989) ser trots allt samarbete som ett användbart verktyg för att
förbättra företagens konkurrensförmåga. De menar att samarbetsallianser kan
stärka företag gentemot utomstående konkurrenter trots att den ena parten
blir svagare i förhållande till den andre, något som trots allt ger ett positivt
nettoresultat. Doz et al (Ibid.) påpekar emellertid att företag inte skall vara
blinda för alliansens verkliga syfte. De hävdar att alliansen trots allt är en
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affärsuppgörelse inom vilken företaget kommer att skydda sig själv och
försöka lära sig så mycket som möjligt av sin partner. Samtidigt vill man
begränsa den andres tillgång till kunskap och färdigheter. Porter (1990) och
Doz et al (1989) ger därmed ett och samma budskap; att konkurrensklimat är
av största vikt och samarbete endast är till för att utnyttja sina egna
möjligheter i det totala konkurrensspelet.

3.4 Från konkurrens till samverkan

Konkurrens är emellertid sällan det mest framträdande och definitivt inte det
enda fenomenet på marknaden. Diverse strategiteoretiker menar istället att
relationen företag emellan skall framför allt vara en samarbetsrelation. Denna
relation karaktäriseras av förtroende, engagemang samt koordinering för att
uppnå resultat. Teoretiker av denna uppfattning framhåller att företag kan
uppnå en hel del fördelar genom att delvis ge upp sin självständighet och
därigenom utveckla ett nära samarbete med andra företag. (de Wit & Meyer,
1998)

"All for one, one for all"
(De tre musketörerna av Alexandre Dumas 1824-1895,  i de Wit & Meyer, 1998)

Företag har alltmer övergivit strategier som endast vilar på konkurrens, till
förmån för strategier som även innebär samverkan. Ett förhandsvillkor för
samarbete är att individer vill uppnå gemensamma mål genom att delta i
kollektiva aktiviteter. Ett förhållande där människor agerar kollektivt för att
skapa ett ”win-win” förhållande förklaras av den sociala struktur som omger
individerna och inte av individernas motiv och intressen. Det är med andra
ord inte den enskilda individens intressen och vinstmaximering som är viktigt,
utan att de aktörer som är involverade i dessa win-win förhållanden
gemensamt bidrar till det totala värdet som skapas av samarbetet. (Bengtsson
& Kock, 2000)

Återigen placerar vi oss i Hammarkvists modell (se figur 3.1: Företagets
grundläggande strategier, s. 19), där vi i kommande avsnitt belyser olika typer av
samarbeten, både i en horisontell och vertikal dimension samt även den rena
samarbetsformen.
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3.4.1 Samverkan i olika former och syftet med samverkan

Syftet med samverkan kan vara olika; det kan vara frågan om att utveckla
produkter tillsammans, att få tillgång till vissa insatsvaror eller att erhålla
försäljningskanaler. Enligt Gustavsen & Hofmaier (1997) förenklas
samverkan om företagen ligger geografiskt närmare varandra.

Det finns olika former för samverkan såsom joint ventures, licensiering och
projektarbeten. Ytterligare skäl, förutom dem vi nämnde inledningsvis, till att
företag väljer att samarbeta kan vara riskreducering, utnyttja möjligheter till
storskalsfördelar, bedriva tekniskt utbyte, inkorporera eller blockera
konkurrenter, komma runt handelshinder eller underlätta internationell
expansion. (Brunsson & Hägg, 1992)

Vidare anser Bengtson et al (1998) att den kraftiga ökningen av antalet
samarbeten i nätverk under de senaste 15-20 åren kan förklaras av olika
faktorer, vilka är:
•  behovet av ökad effektivitet; både gällande produktion och distribution där

företag kan uppnå synergier i form av t ex besparingar i kvalitets-, kapital-
och produktionskostnader

•  behovet av snabbhet; p g a allt kortare produktlivscyklar, vilket kräver att
företag är snabba ut med nya produkter på marknaden

•  behovet av flexibilitet; för att företag på bästa sätt skall kunna anpassa sig till
förändringar i omgivningen

•  behovet av gemensamt inflytande; för att kunna utöva ett större inflytande på
omvärldens utveckling.

Den sistnämnda faktorn bör uppmärksammas då det även indirekt kan ses
som en nackdel, eftersom ett samarbete går ut på att man ger upp viss egen
kontroll över verksamheten. Man får inte heller ta del av ”hela kakan”, utan
tvingas dela med sina partners.

Genom att ingå olika samarbetsformer kan företag uppnå många olika mål
och syften, men det finns även en del hinder som skall överkommas och det
är inte alltid lätt att forma ett lyckat samarbete. Bengtsson & Kock (2000) tar
upp nyckelfaktorer till samarbetsframgång såsom fördelningen av kontroll



Co-opetition – att samarbeta med fienden

24

och makt mellan parterna, ömsesidighet och rättfärdighet mellan aktörer
gällande t ex mål, delad risk och förtroende. Bengtsson et al (1998) diskuterar
olika motiv till varför vissa samarbeten och allianser misslyckas och bland
dem kan nämnas dålig kommunikation, bristande förtroende, oförutsägbar
händelseutveckling, att målen för samarbetet är oklara etc. Preece (1995)
menar att det är viktigt att båda parter som ingått ett samarbete har samma
tidshorisont och målsättning med samarbetet, så att ej problemet uppstår där
t ex den ena partnern tänker långsiktigt medan den andre tänker kortsiktigt.

3.4.2 Definition av nätverk

Genom samarbete skapar organisationer olika slags nätverk. Ett nätverk
definieras som en långsiktig relation där två eller flera parter är involverade,
t ex kund och leverantör alternativt leverantör och leverantör (Thorelli, 1986).
Nätverken kan således finnas både på vertikal och horisontell nivå. Thorelli
(1986) och Powell (1990) anser att nätverken kan ses som ett mellanting av
hierarki och marknad. Hierarkin syftar till vanliga företag som styrs av en
central auktoritet vilken ger tydliga anvisningar och koordinerar strategin.
Marknaden syftar till oberoende företag som integrerar med varandra under
konkurrensförhållanden, utan någon styrande hand. I nätverken koordineras
strategier, inte genom den formella ”top-down” makten utan genom en
ömsesidig anpassning. (Preece, 1995)

Nätverket innebär att aktörer samverkar som kollektiv. Inom ett nätverk finns
det olika typer av relationer mellan aktörer. En relation kan spänna allt ifrån
en fusion och förvärv, till en personlig förbindelse. Relationerna kan ses som
resurskanaler, där resurser kan vara såväl immateriella som materiella. En
viktig beskaffenhet hos relationer är att de fungerar som bindningar. Dessa
bindningar håller samman nätverket och kan vara av tekniskt, socialt,
ekonomiskt, juridiskt eller administrativt slag. (Hammarkvist et al, 1982)
Håkansson et al (1993) diskuterar dessa bindningar i form av olika krafter
vilka utgörs av: funktionellt beroende, makt, kunskaper samt en tidsrelaterad
faktor. Hur stark en bindning mellan två aktörer är, beror på till vilken grad
aktörerna är beroende av varandra. På nästa sida följer en kort redogörelse av
olika typer av bindningar:
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En teknisk bindning fungerar som en anpassning av en teknisk relation mellan
två företag. Det kan gå ut på att leverantören av material till en viss produkt
anpassar sin produkt till den produktionsutrustning som köparen har. Detta
innebär att leverantören binder upp sig till en viss teknisk princip som denne
på kort sikt har svårt att ändra på.

Ekonomiska och juridiska bindningar förekommer i många olika former.
Långsiktiga samarbetsavtal eller ägarinflytande är exempel på detta. De
ekonomiska bindningarna sammanställs ofta med någon slags juridisk
bindning och de juridiska bindningarna kan många gånger ses som en
komplettering till övriga typer av bindningar.

En tidsmässig bindning är ett avtal mellan företag att koordinera produktionen
tidsmässigt. Om t ex företag ligger efter varandra i produktionskedjan kan det
vara möjligt att minska kostnaderna för kapitalbindning genom
synkronisering av produktionen.

Kunskapsmässiga bindningar omfattar den kunskap som företag utvecklar
under en viss tid gällande varandras styrkor och svagheter. I en vertikal
relation lär köparen sig utnyttja leverantörens förmåga medan säljaren lär sig
på vilket sätt kunden använder produkten.

Sociala bindningar är det utbyte som sker mellan företag i form av personliga
kontakter. Detta sociala inslag i relationen mellan två företag har till uppgift
att komplettera de juridiska avtal som tecknas. Då det många gånger är svårt
att teckna heltäckande sådana, måste parterna lita på varandra som personer.

Vidare bygger nätverksansatsens grundantagande på en strävan att skapa ökad
förståelse för samspelet mellan olika enheter. Det är inte företaget i sig som är
undersökningsobjektet, istället är avsikten att öka förståelsen för samspelet
mellan olika enheter. Nätverksansatsen innebär dessutom att värdet på
företagets resurser beror på hur de sätts samman med andra resurser. Detta
betyder att för att på bästa sätt fånga upp företages särdrag måste även de
relationer som företaget har till omkringliggande enheter fokuseras. Detta på
grund av att det enskilda företagets totala resurser är små i förhållande till den
berörda helhetens totala resurser. Då en hel marknad analyseras utifrån en
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nätverksansats ses den som ett system av interagerande organisationer.
(Håkansson et al, 1993)

Johnson (1995) menar att gränsen mellan nätverk och omvärlden ofta är
oklar. Han anser att nätverk är föränderliga och att de kan ses som processer
snarare än tillstånd, där aktörer kommer och går. Individer i ett nätverk är ej
över- eller underordnade, inte heller part eller motpart. Man är medpart i ett
uppdrag eller ett projekt. Vidare är nätverket flexibelt och lämpar sig bäst om
man ständigt ställs införa helt nya problem eller problem där det inte finns
någon etablerad lösning (Johnson, 1995).

3.4.3 Nätverksmodellen

Vid studier av företag i nätverk kan man ta en undersökningsmodell till sin
hjälp (se figur 3.2: Nätverksmodell). Denna modell består av tre centrala
byggstenar; aktörer, resurser och aktiviteter. Vidare är modellen konstruerad
utifrån hur dessa byggstenar är definierade och relaterade till varandra.
Tillsammans formar de dyader, triader, nätverk etc och varje del är beroende
av de andra två. Byggstenarna är därigenom relaterade till varandra i en
övergripande nätverksstruktur.  (Håkansson et al, 1993, Brunsson & Hägg,
1992)

        Figur 3.2: Nätverksmodell
        (Källa: Håkansson et al, 1993, s. 15)
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Aktören på marknaden utgörs vanligen av enskilda företag. (Håkansson et al,
1993, Brunsson & Hägg, 1992) Man kan även föreställa sig aktörer i form av
enskilda individer, delar av företag eller grupper av företag och organisationer.
Gemensamt för samtliga aktörer är dock att de kontrollerar vissa resurser
och/eller aktiviteter. Kombinationen av de resurser som kontrolleras och de
aktiviteter som utförs gör varje aktör unik i nätverket.

Resurser utgörs av materiella eller immateriella resurser såsom insatsvaror,
finansiellt kapital, teknologi, personal eller marknadsföringsresurser. Rent
praktiskt kan resurser bestå av råmaterial, produktionsutrustning, finansiella
medel och inte minst människor och den kompetens och erfarenheter de
representerar. Vad som gör resurser speciellt i ett nätverkstänkande är att de
betraktas som heterogena, d v s att värdet eller nyttan av en viss resurs beror
på hur den kombineras med andra resurser. Det är viktigt att lära sig hur
samspelet skall gå till mellan kombinationer av resurser för att företagen skall
bli så effektiva som möjligt. (Håkansson et al, 1993, Brunsson & Hägg, 1992)

Genom samverkan med parter i omgivningen kan företag mobilisera tillgång
till nödvändiga resurser. För att företag skall bli konkurrenskraftigt krävs
således en förmåga att skapa kombinationseffekter mellan de egna resurserna
och de som kan mobiliseras genom relationer till omgivande enheter.

Aktiviteter består av resurser som kombineras, förbrukas och/eller byts ut och
kan utgöras av t ex inköp, teknisk utveckling och försäljning. En logisk följd
av aktivitetsförhållandet är att ingen aktör i kedjan kan vidta förändringar utan
att det berör övriga. Aktiviteterna kan ses som handlingar sammanlänkade i
längre kedjor. Dessa kedjor måste synkroniseras och koordineras efter
varandra i flera olika dimensioner. (Håkansson et al, 1993) Brunsson & Hägg
(1992) gör ytterligare en uppdelning av denna beståndsdel i nätverksmodellen
och kallar de aktiviteter som utförs inom företag för produktionsaktiviteter
och de som sker i interaktion mellan företag för utbytesaktiviteter.

3.4.4 Strategiska allianser

I litteraturen om nätverksteorier talas det mycket om strategiska allianser.
Detta är något som växt fram från nätverksperspektivet, men som är en
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samverkansform med starkare band och tydligare gränser än det traditionella
nätverket. Det finns olika uppfattningar om definitionen av detta mångtydiga
begrepp. Vi anser, i likhet med Bengtsson et al (1998), att strategiska allianser
är ett paraplybegrepp för ett antal olika typer av samarbeten mellan fristående
organisationer. Den olika bredden i definitionen beror på graden av
formalisering och integration. Ofta ta sig strategiska allianser uttryck i joint
ventures, projekt etc. (Bengtsson et al, 1998)

Enligt Preece (1995) kan man använda tre sätt; struktur, funktion och mål, för
att bilda sig en uppfattning om strategiska allianser. (se figur 3.3: Strategiska
alliansers strukturer, funktioner och mål)
  

                  Figur 3.3: Strategiska alliansers strukturer, funktioner och mål
                                (Källa: Baserad på Preece, 1995, s. 544)

Det finns olika inriktningar av strategiska allianser, beroende på om de olika
samarbetsföretagen arbetar på lika eller olika marknader samt beroende på
om produktutbudet är lika eller olika. Bengtsson et al (1998) gör
uppdelningen att företag kan samarbeta i allianser i olika dimensioner. Den
horisontella relationen innebär att man samarbetar med företag i samma
bransch vilka erbjuder lika eller snarlika produkter/tjänster. Den vertikala
relationen går ut på att företag i samma bransch samverkar med kunder och
leverantörer i båda riktningarna i förädlingskedjan.

Inom dessa uppdelningar kan olika allianser skönjas (Bengtsson et al, 1998):
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Horisontella relationer
•  konkurrensallians, där två eller flera konkurrenter samarbetar
•  marknadsutvidgningsallians, där företag som ej är direkta konkurrenter

samarbetar då de riktar sig mot olika marknadssegment eller olika
geografiska marknader

Vertikala relationer
•  leverantörsallians, företag samarbetar med sina leverantörer för att på så sätt

uppnå bästa möjliga problemfria relation
•  kundallians, företag samarbetar med sina kunder i syfte att förbättra och

påskynda material- och varuflöde

3.5 Skillnader mellan nätverk och strategiska allianser

Nätverk är något som växt fram till följd av företagens allt starkare behov av
samverkan i någon form. Ur nätverksperspektivet har sedan strategiska
allianser som samverkansform utvecklats, vilka har starkare band och
tydligare gränser än det traditionella nätverket. För att särskilja de två åt, har
vi sammanfattat dessa i en tabell (se figur 3.4: Skillnader mellan två
samverkansformer).  Denna uppfattning av skillnader grundar sig på Brunsson &
Häggs (1992) uppdelning av de två samverkansformerna.

           Samverkansform:

Variabel: 
Nätverk Strategisk allians

Omvärlden Ingen klar gräns mellan aktör
och omgivningen inom
nätverket

Klara gränser mellan aktör
och omvärld där omgivningen
utanför är ointressant

Gränser mellan
integrerande parter

Varierande Klara och skarpa gränser

Aktörer Konstellationen av aktörer är
inte givna

Begränsat och känt antal
aktörer

Mål Inga gemensamma mål Uttalade gemensamma mål
Bindningar Kan vara av olika slag, t ex

ekonomiska, juridiska
Kontraktsmässiga

Formaliseringsgrad Relativt låg, ingen styrande
mekanism

Relativt hög, administrativ
samordningsmekanism

Figur 3.4: Skillnader mellan två samverkansformer
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Förutom ovanstående figur gällande diverse skillnader mellan nätverk och
strategiska allianser kan man reflektera över huruvida dessa
samverkansformer är löst eller hårt sammansatta system. De hårt
strukturerade samverkansformerna karaktäriseras av att företag har bestämda
och väldefinierade roller i förhållande till varandra. De olika bindningarna för
ett hårt strukturerat system är starka och gör att strukturen i systemet är
svårföränderligt. De förändringar som trots allt sker, äger rum inom
relationerna, d v s inom ramen för en bevarad struktur. De löst strukturerade
systemen innebär att företagens inbördes positioner är mer otydliga än i de
hårt strukturerade systemen. Bindningarna är generellt sett svagare, vilket
innebär att det är lättare att förändra strukturen. Dessa förändringar sker
genom att företagens positioner ändras, vilket medför att relationerna
fullständigt byts ut. (Hammarkvist et al, 1982)

3.6 Företagets värdekedja

För att i senare kapitel kunna analysera inom vilka aktiviteter företag
samarbetar respektive konkurrerar kommer vi i följande avsnitt diskutera
företagets värdekedja och hur den ser ut.

En bra konkurrensstrategi i vår mening skall alltid kunna svara på frågan: Hur
kan vi prestera bättre än våra konkurrenter? Att använda strategier för att
erhålla konkurrensfördelar inom ett företag är nödvändigt, menar Rumelt
(1980). Han hävdar emellertid att detta bara är en av kriterierna för en bra
strategi. Strategin skall inte bara ge konkurrensfördelar, den skall också vara
möjlig att implementera, konsekvent och överensstämma med resten av
företaget och dess omvärld. Strategier som inte uppfyller dessa kriterier
kommer inte att vara gångbara. Rumelt (Ibid.) hävdar att skalfördelar eller att
vara unik är det vanligaste sättet för ett företag att erhålla konkurrensfördelar.
Detta lyfter även Porter (1986) fram i sin teori om företagets värdekedja. Han
menar att ju bättre förståelse en företagsledning kan skaffa sig om hur
företaget är uppbyggt och om dess aktiviteter, desto starkare
konkurrensfördelar kan företaget utveckla.

Porter (Ibid.) har beskrivit företagsverksamhet utifrån vad han kallar
företagets värdekedja där verksamheten delas upp i de enskilda aktiviteterna
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som bedrivs inom företaget, s k ”värdeaktiviteter” bestående av primära och
stödjande aktiviteter (se figur 3.5: Porters värdekedja). Dessa aktiviteter utgör allt
ifrån säljare som säljer produkten, tekniker som utför reparationer, forskare
som i laboratoriet formger nya teknikprocesser till revisorer som sköter
bokföringen.

Figur 3.5: Porters värdekedja
(Källa: Porter, 1986, s. 14)

Varje företag är en samling av dessa fristående aktiviteter vilka är beroende av
varandra i ett fungerande system. Det sätt, på vilken en aktivitet kontinuerligt
genomförs, påverkar kostnaden eller effektiviteten av andra aktiviteter inom
företaget. Om det exempelvis spenderas mer på inköp av råmaterial måste
företaget sänka sina produktions- eller monteringskostnader. Eftersom
aktiviteterna är kopplade till varandra är det viktigt att förstå hur varje
värdeaktivitet påverkar och påverkas av varandra. Företagets värdeaktiviteter
influerar och influeras också av aktiviteterna som bedrivs hos företagets
kunder och leverantörer.

Värdekedjans aktiviteter kan grupperas ihop till två grundläggande
dimensioner; primära och stödjande aktiviteter. Produktens eller tjänstens
fysiska tillverkning, distribution, marknadsföring och försäljning ut mot
kunden utgör de primära aktiviteterna. De stödjande aktiviteterna
understödjer de primära aktiviteterna genom att tillföra teknologi, personal
och inköp etc.

Företagets Infrastruktur

Human resource management

Procurement

Teknologisk utveckling

Operativ
verksamhet

Extern
logistik

Marknadsföring
& försäljning

ServiceIntern
logistik

Vinst
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arginal

Primära aktiviteter

Stödjande
aktiviteter
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Teorin om värdekedjan är baserad på Porters (1986) konkurrensstrategier.
Han menar att med hjälp av att identifiera och analysera värdeaktiviteterna i
företaget och utvärdera hur de interagerar kan företagsledningen finna nya
konkurrensfördelar. Resonemanget grundar sig på att företag kan vinna
fördelar gentemot sina konkurrenter genom att integrera företagets olika
aktiviteter på ett effektivt sätt. Konkurrensfördelarna kan bestå i att antingen
producera aktiviteterna i företaget på ett kostnadseffektivt sätt eller producera
dem på ett unikt sätt jämfört med sina konkurrenter. Kostnadsfördelarna kan
bland annat frambringas genom lågkostnadsdistributionssystem, en effektiv
produktion eller säljkår. Differentiering kan exempelvis åstadkommas genom
högkvalitativt råmaterial eller unik produktformgivning. Värdekedjetänkandet
ger företaget en möjlighet att utveckla, bibehålla och förstärka
konkurrensfördelar. Att företaget lyckas skapa konkurrensfördelar på detta
sätt beror sedan på hur marknaden värderar produkten eller tjänsten samt hur
kostnadseffektivt värdeaktiviteterna i värdekedjan utförs i jämförelse med
konkurrenterna.

3.6.1 Det traditionella synsättet

Det traditionella synsättet på företagets värdekedja är att se företag som
oberoende och stela i sin delaktighet i värdekedjan. Varje företag siktar på att
maximera sin egen framgång som en enhet i värdekedjan. Under 1900-talets
början hade de flesta företag, speciellt i Nordamerika, denna syn på sin
organisation. (Ashkenas, 1997) Samarbete emottogs med skepsis och
motarbetades i form av antitrustlagar och föreskrifter. Detta har resulterat i
att varje organisation har uppmuntrats till att se sin egen verksamhet som en
oberoende juridisk enhet med fokus på sin egen lönsamhet, på bekostnad av
sina kunder och leverantörer. Ashkenas (1997) refererar till konsulterna
Carlisle & Parkers (1989) beskrivning av den traditionella relationen mellan
medlemmar i värdekedjan som en:

”sofistikerad form av köpslående med hoppet att göra sin egen bit av
transaktionskakan större än den som mottages av den andra parten”

(Carlisle & Parker, 1989 i Ashkenas, 1997, s. 205)
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Denna attityd, varje-företag-står-sig-själv-närmast, menar Ashkenas (1997)
leder till gränser i värdekedjan som oavsiktligt förstör konkurrenskraften
genom att reducera hastigheten, flexibiliteten, integreringen och innovationen.
Exempel på gränser som kan uppstå är strategier och planer som utvecklas
oberoende av varanda. Inom detta traditionella synsätt bestämmer
organisationer sina egna marknadsmål, tillverkningsplaner, tidsscheman etc
utan att överlägga med andra medlemmar i värdekedjan. Detta resulterar ofta
i att vissa länkar i kedjan inte är synkroniserade med andra (Ashkenas, 1997).
När t ex ny design av en produkt har tagits fram men tillverkaren inte har
meddelats detta, är det näst intill omöjligt för tillverkaren att uppfylla de nya
kraven då man är i full gång med att producera den ursprungliga designen.

3.6.2 Det samproducerade värdet

I kontrast till den traditionella modellen står den gränslösa modellen som
Johnson & Scholes (1997) tar upp. De menar att enligt detta synsätt siktar
varje företag på att maximera den totala framgången längs värdekedjan, då en
och samma organisation sällan tar på sig alla värdeaktiviteterna såsom från
produktutformning till leverans till slutkund. Oftast har företagen specialiserat
sig vilket gör att organisationen är en del av ett större värdesystem som
producerar produkten eller tjänsten. En del av värdeskapandet sker i
distributionskedjan och att enbart titta till det enskilda företaget räcker inte
för att förstå hur värde skapas. Produktkvaliteten, när den når slutkund, är
inte bara tillverkningsföretaget förtjänst utan också kvaliteten på
delkomponenterna och distributionsfirmornas verkställning. (Johnson &
Scholes, 1997)

Företagen verkar som länkar i kedjor av enheter som tillverkar och
distribuerar produkter och tjänster till slutanvändare (se figur 3.6:
Värdeskapande systemet). Det enskilda företaget fungerar dels som en egen
värdekedja och dels som ett kugghjul tillsammans med andra företag i ett
värdeskapande system. Många företag befinner sig i mitten av en värdekedja
och erhåller material, beståndsdelar och tjänster från vissa företag
(leverantörer eller säljare) samt säljer produkter eller tjänster till andra företag
(kunder). (Ibid.)
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Figur 3.6: Värdeskapande systemet
(Källa: Porter, 1985, i Johnson & Scholes, 1997, s. 123)

Värdekedjan, bestående av mellanorganisatoriska relationer, syftar till att
maximera vinsten genom att producera ett högre värde än konkurrenten. Det
högre värdet definieras som funktionen av låg kostnad, hög kvalitet och
minsta möjliga tid att marknadsföra. (Ashkenas, 1997)

Då de traditionella värdekedjegränserna eventuellt skapar negativa
konsekvenser har många företag börjat se längre än till sig själva. Man vill
finna lösning till att stärka hela värdenätet och inte bara sin egen del i nätet.
Resultatet av samverkanssynsättet är de mångdubbla antalet strategiska
allianser, kompanjonskap och samriskprojekt som vi kan se idag. Detta
förutspådde Drucker redan 1982 när han uttalade sig om morgondagens
multinationella företag som skulle komma att bestå av autonoma
kompanjoner sammanlänkande i en konfederation. (Drucker, 1982 i
Ashkenas, 1997) Krympande produktionscykler, ökad global konkurrens och
allt mer krävande kunder gör att företagen måste alliera sig för att utveckla
teknologier och inta nya marknader. Till följd av detta söker företagen sätt att
samverka och integrera sin verksamhet med leverantörer och kunder på ett
mer verkningsfullt sätt för att uppnå bättre resultat.

Normann och Ramírez (1993) lyfter fram vikten av det värdeskapande
systemet. De hävdar att framgångrika företag allt oftare lägger sitt strategiska
fokus på det värdeskapande systemet istället för på företaget eller branschen.
Vidare definierar de detta system som inom vilket olika ekonomiska aktörer,
d v s leverantörer, affärskompanjoner, allierade, kunder etc, arbetar
tillsammans för att samproducera ett värde. De menar att företagens
viktigaste strategiska uppgift är att omgestalta rollerna och relationerna i
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systemet av aktörer för att mobilisera skapande av värde i nya former.  För att
kunna fokusera på det värdeskapandet systemet gäller det för företag att veta
exakt var i systemet man befinner sig, vilket gör det viktigt att definiera den
huvudsakliga verksamheten. Detta diskuteras vidare i följande avsnitt.

3.7 Kärnkompetens

Tendensen har sedan 80-talet varit att företag mer och mer bildar nätverk.
Den snabba teknologiska utvecklingen och ökad internationell konkurrens
har tvingat företag att bli mer flexibla och inte så resurskrävande, vilket har
bidragit till att företag dragit ner på verksamheten till att endast fokuseras till
kärnkompetensen. Det påstås att företag bör koncentrera sig på det som de är
bäst på. (Prahalad & Hamel, 1990) Kärnkompetenser har att göra med att
identifiera de speciella styrkor som ger ett företag övertag över dess
konkurrenter, samt att identifiera områden där företaget är svagare och
således skall undvikas. (Johnson & Scholes, 1993)

Enligt Prahalad & Hamel (1990) kan ett företags kärnkompetenser identifieras
genom olika tester. Författarna tar upp tre olika kriterier; den första innebär
att en kärnkompetens måste svara för en stor del av produktens/tjänstens
värde för kunden. För det andra måste kompetensen vara unik på marknaden.
För det tredje bör den speciella kompetensen kunna diversifieras och
appliceras på olika marknader. En verklig kärnkompetens skall öppna dörrar
till nya produktmarknader. (Prahalad & Hamel, 1990) Kärnkompetens
innefattar enligt Prahalad & Hamel (1990) även kommunikation, starkt
engagemang av organisationen samt arbete över de organisatoriska gränserna.
De menar att kärnkompetenser handlar om det kollektiva lärandet och
harmonisering av teknologi inom organisationen. Ett företags kompetenser
kan ses som klistret vilket håller ihop organisationens rådande verksamhet
och är källan till utveckling av ny affärsverksamhet. (Prahalad & Hamel, 1990)

Om företagets mål är att bli branschledare räcker det inte med
omstrukturering och att bli mindre och bättre. För att bygga upp en
ledarposition måste företaget kunna förändra sin bransch och för att stärka
sin ledarposition måste företaget kunna förändra sina nyckelstrategier.
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Företaget måste tänka i andra banor. (Hamel & Prahalad, 1995) Ett
annorlunda sätt att agera är att samarbeta med sina konkurrenter.

3.8 Co-opetition

Co-opetition är en föreställning som ligger nära nätverkssynsättet och som
baseras på vetskapen att företags relationer har flera aspekter. Samarbete är
ett lika betydelsefullt element som konkurrens. Enligt Nalebuff &
Brandenburger (1996) är co-opetition ett revolutionerande arbetssätt och en
ny inställning, där företagets verksamhet handlar om att samarbeta när det
gäller att ”skapa kakan” och att konkurrera när det gäller att ”dela den”.
Därför bör aktörer på en marknad öka sin förståelse för både
konkurrensfaktorer och samverkansfaktorer i sina relationer till andra aktörer.
(Nalebuff & Brandenburger, 1996)

Nalebuff & Brandenburger (1996) diskuterar betydelsen av co-opetition i
affärsverksamhet genom att använda spelteori som teoretisk referensram och
på så sätt sammanföra konkurrens- och samverkanssynsättet. De menar att
spelteorin medför en möjlighet att förändra affärsstrategier på ett
banbrytande sätt och är särskilt lämpad för att användas i
företagsverksamheter, eftersom spelet i den världen handlar om konkurrens
och samarbete. (Nalebuff & Brandenburger, 1996) Det är systematiken, som
spelteorin ger upphov till, vilket gör det möjligt att uppfatta olika aspekter av
en affärssituation som annars skulle gå förlorad. Nalebuff & Brandenburger
(1996) menar att med hjälp av spelteorin blir det möjligt att nå utöver de
enkla idéerna om konkurrens och samarbete och uppnå en co-opetitionsyn
som passar vår moderna affärsmiljö bättre.

Enligt Nalebuff & Brandenburger (Ibid.) innebär co-opetition att tänka i
termer av kompletterande varor och tjänster. Detta innebär att konkurrenter
kan spela olika roller; de kan vara rena konkurrenter eller komplementorer.
Inom i stort sett alla affärsverksamheter finns aktörer, s k komplementorer,
som levererar varor och tjänster vilka kompletterar den egna varan eller
tjänsten och som därmed gör den mer värdefull för kunden. Det kan handla
om t ex försäljning av varmkorv där senapen är en kompletterande produkt
och därmed gör korven mer attraktiv.
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Nalebuff & Brandenburger (1996) liknar affärsverksamheten vid ett spel där
man kan identifiera alla typer av ”spelare” genom en spelkarta. Kartan
benämner författarna som ett värdenät där de sammanfattar ett företags
verksamhetsrelationer och dess aktörer (se figur 3.7: Värdenätet).

Enligt Nalebuff & Brandenburger (Ibid.) är ”spelarna” kunder, leverantörer,
konkurrenter samt komplementorer. Den vertikala dimensionen i diagrammet
är företagets kunder och leverantörer. Här flödar råmaterial och arbetskraft
från leverantörerna till företaget som senare fortsätter vidare till kunder. Den
horisontella dimensionen i värdenätet visar företagets konkurrenter och
komplementorer.

Figur 3.7: Värdenätet
    (Källa: Nalebuff & Brandenburger, 1996, s. 27)

Författarna beskriver ett universitet som ett exempel för att förklara
värdenätet. Här ses andra universitet som konkurrenter då man tävlar om
studenterna. Konkurrerande universitet ses samtidigt som komplementorer
då man skapar marknaden för högre utbildning tillsammans. Om det finns
många bra universitet att välja mellan är gymnasieeleverna troligtvis mer
villiga att lägga ner tid och kraft på att förbereda sig för universitetsstudier.
Nalebuff & Brandenburger (1996) anger fler konkurrenter såsom frilansande
lärare, privata företag etc. Vidare ser man andra komplementor som t ex
gymnasieskolor, bostadsförmedlare, lokala arbetsgivare som kompletterar
universitetsverksamheten och gör den mer tillgänglig och attraktiv.

Exemplet ovan visar att författarna tydligt frångår den traditionella
definitionen av en konkurrent. Traditionellt har konkurrenter definierats som
de andra producenterna i den egna branschen vilka tillverkar likvärdiga varor
eller producerar lika tjänster som det egna företaget.

företagetkonkurrenter

leverantörer

kunder
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Bengtsson & Kock (2000) använder sig av en snävare definition av konceptet
co-opetition än vad Nalebuff & Brandenburger (1996) gör. Nalebuffs &
Brandenburgers (Ibid.) beskrivning av co-opetition inkluderar en väldigt bred
definition av konkurrens där de inkluderar kompletterande varor. Bengtsson
& Kock (2000) däremot avgränsar konkurrenter som aktörer vilka producerar
och marknadsför likvärdiga produkter, substitutvaror, och således anser de ej
att man skall inkludera kompletterande varor i definitionen av konkurrens.

Både samarbete och konkurrens är strategiskt viktigt för företag på samma
marknad. Vi har tidigare i detta kapitel diskuterat vertikala och horisontella
samarbetsformer, vilka är två helt olika typer av relationer och måste
behandlas därefter. De vertikala relationerna kräver både konkurrens och
samverkan för att vara effektiva och likaså gör de horisontella förhållandena.
Vid en jämförelse mellan dessa båda relationer kan det betonas att vertikala
relationer ofta bygger på ömsesidigt intresse av interaktion, medan
konkurrenter ofta är tvingade att interagera med varandra vilket leder till
rivalitet och ömsesidigt beroende dem emellan. I motsats till vertikala
relationer är förhållanden mellan konkurrenter ofta motstridiga och
konfliktfyllda då deras intressen oftast inte kan uppfyllas samtidigt. Därför
undviker konkurrenter många gånger samverkan, medan säljare och köpare
försöker bibehålla interaktionen. Vertikala relationer är ofta enklare att få en
uppfattning om då de ofta är synliga och bygger på en allokering av aktiviteter
och resurser i en distributionskanal. Horisontella relationer är emellertid mer
informella och osynliga beroende på att information och socialt utbyte är
vanligare än ekonomiskt dito.  (Bengtsson & Kock, 2000)

Bengtsson & Kock (2000) hävdar att det finns olika varianter av co-opetitiva
förhållanden mellan konkurrenter beroende på styrkan hos de olika
elementen i relationen. Det första förhållandet benämns som cooperation-
dominated relationship vilket syftar till att den co-opetitiva relationen består av
mer samarbete än konkurrens. Motsatsen är competition-dominated relationship där
tonvikten istället ligger på konkurrens. Det tredje co-opetitiva förhållandet är
equal relationship där samarbete och konkurrens är rättvist och jämnt fördelat.
Det finns både för- och nackdelar med ett co-opetitivt förhållande. Wallström
(1998) lyfter fram några av dessa och menar att co-opetition handlar om hur
man skall förena egenintresse med konkurrenternas intresse. I bästa fall utgör
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co-opetition en disciplin för att utvärdera möjligheter till allianser, där
alliansskapande blir en allt mer avgörande kärnresurs i företagen. Men i
många branscher förändras konkurrensen så snabbt att det knappast lönar sig
att inom företaget skapa den kompetens som krävs för att dra nytta av en
allians. Ibland kan det vara en fördel att skapa en allians med en annan aktör
som redan har denna kompetens, men som saknar kompetens inom ett annat
område. Ett exempel är när Bill Gates gick in som delägare i Apple.

3.8.1 Begränsningar med co-opetition

Om den egna framgången innebär någon annans misslyckande är co-opetition
inte att föredra. Det finns ofta både win-win och win-loose element i
relationer mellan företag och dess kunder, leverantörer, komplementorer och
konkurrenter (Nalebuff & Brandenburger, 1996). Varje relation är tvetydig
och innehåller både samarbete- och konkurrenselement, där co-opetition
strävar efter ett win-win förhållande. Att ingå allians med företag som är hårt
inriktade på krigföring med konkurrenterna kan innebära problem.
Co-opetition är en förmåga kräver lång tid och disciplin att lära sig.
(Wallström, 1998)

Något som hindrar utnyttjandet av de fördelar som co-opetition innebär är
konkurrenslagsstiftningen inom t ex EU. Den förbjuder alla avtal mellan
företag som har syftet att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen och
som negativt kan påverka handeln mellan medlemsstater. Detta gäller speciellt
inköps- och försäljningspriser, produktion, marknader, teknisk utveckling
samt att marknader eller inköpskällor delas upp. (Romfördraget) I USA finns
antitrustlagar och andra föreskrifter för att reglera förhållandet mellan
konkurrenter.

3.8.2 Klarläggande av vår syn på co-opetition

För att läsaren skall kunna få en klar bild av vår definition av co-opetition
följer här hur vi som författare har tolkat begreppet. Vi frångår Nalebuffs &
Brandenburgers (1996) tolkning och delar istället Bengtssons & Kocks (2000)
syn på begreppet. Vi menar att co-opetition syftar till ett tvåpartsförhållande
där horisontella aktörer både samverkar och konkurrerar samtidigt inom
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olika aktiviteter. De horisontella aktörernas produkter är likvärdiga, d v s
substitutvaror och ej kompletterande varor. Vi anser därmed att en
konkurrent ej kan benämnas som komplementor, utan endast som
konkurrent.

3.9 Sammanfattning av referensramen

Vi har sammanställt referensramen i en figur för att det skall vara lättare att
förstå hur alla teorier vi tagit upp hänger ihop (se figur 3.8: Sammanfattande bild
av referensramen).

Figuren vill påvisa hur olika horisontella och vertikala aktörer samverkar på
marknaden inom diverse aktiviteter, dels som egna värdekedjor och dels som
en del i en större värdekedja för att på så sätt skapa mer nytta. Företagens
grundläggande mål är att ständigt förbättra verksamheten och utveckla
konkurrensfördelar för att maximera vinsten. För att effektivisera satsar
företagen på dess kärnkompetenser och genom att skapa olika
samverkanskonstellationer kan de uppnå ytterligare effektivitet och fördelar.
Det är viktigt att identifiera sin plats i det värdeskapande systemet så att den
önskvärda effektiviteten kan uppnås. Co-opetition är ett sätt att frambringa
detta, då man både samarbetar och konkurrerar samtidigt med horisontella
aktörer inom olika aktiviteter i värdekedjan.

Då vår definition av co-opetition syftar just till det horisontella förhållandet
mellan aktörer har vi gråmarkerat denna dimension. De linjer som
sammanbinder de olika aktörerna visar på den samverkan som förekommer,
via t ex nätverk eller strategiska allianser. Syftet är att aktörerna skall ha en
bild av hela det värdeskapande systemet och att deras värdekedjor kan ingå i
ett större system. Inser de att vinsten kan bli större genom att samverka med
andra aktörer än att ren konkurrens får råda, är co-opetition en möjlighet för
ett företag att utvecklas och överleva på marknaden.
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    Figur 3.8: Sammanfattande bild av referensramen ur ett co-opetitionperspektiv
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4 Empiri
Syftet med detta kapitel är att belysa för läsaren hur co-opetition ter sig i
verkligheten genom att redogöra för vår undersökning av fyra olika företag.
Inledningsvis presenterar vi kort fallföretagen; två leverantörer av
affärssystem respektive två pappersproducenter. Dessa beskrivs utifrån våra
intervjuer, kompletterat med information från företagens hemsidor och
årsredovisningar. Därefter redogör vi för den data som samlats in, baserad på
genomförda intervjuer med representanter från de olika företagen. Då
respondenternas svar många gånger skiljt sig åt har vi valt att redovisa
branscherna var och en för sig. Citat från respondenterna har vävts in i texten
för att på så sätt ge läsaren en bild av hur respondenterna verkligen har svarat
samt göra läsningen mer intressant.

4.1 Företagspresentationer

IFS (Industrial & Financial Systems) bildades 1983 av fyra studenter från
Tekniska högskolan i Linköping. Företaget börsnoterades 1995 och har
successivt köpt upp bolag i olika länder. IFS finns idag i 42 olika länder med
ca  3400 anställda och har en omsättning på 2,7 miljarder kronor. Linköping
har ca 400 anställda inom konsultverksamhet, FoU etc.

IFS huvudprodukt är affärssystemet IFS Application, vilket är ett komplett
affärssystem och täcker bl a produktion, distribution, ekonomi, human
resources. Affärssystemet marknadsförs till medelstora och stora företag
(200-500 anställda) där många av kunderna sysslar med tillverkning. IFS
huvudsakliga konkurrenter är tyska SAP, amerikanska Oracle och JD
Edwards. På hemmamarknaden är Intentia och IBS huvudkonkurrenter och
det är framförallt Intentia som har samma idétanke och expansion som IFS.

Vi intervjuade Harald Tingström som är regionchef för Linköping samt Lena
Richter som är marknadschef för IFS Sverige, Stockholm.
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Intentia startades 1983 av fyra studenter från I-linjen vid Linköpings
universitet och en av dem är idag fortfarande koncernchef. Intentia är ett
internationellt etablerat programvaruföretag med ca 3200 medarbetare, varav
250 konsulter och säljare finns i Linköping. De har en omsättning på ca 3,5
miljarder kronor. I Europa är Intentia den andre största leverantören av
affärssystem och globalt den femte största. Deras produkt, Movex, är ett
komplett och integrerat affärssystem för ledning och verksamhetsstyrning för
bl a medelstora företag inom tillverkande och distribuerande industri. Den
största marknaden är fortfarande Sverige/Skandinavien, men även USA
börjar bli en stor marknad. Movex säljs och implementeras genom ett globalt
nätverk av distributörer i ett 40-tal länder i världen. Om man tittar till
Sverigemarknaden är Intentias närmaste konkurrent är IFS. På den
internationella marknaden så är SAP, People Soft och BAAN stora
konkurrenter.

Vi fick möjligheten att prata med Dan Jönsson som är konsultchef för
Intentia i Linköping.

Holmen-koncernen är ett internationellt europeiskt bolag, där Holmen Paper
är ett av fyra affärsområden. Detta affärsområde tillverkar papper för tryck av
dagstidningar, telefonkataloger och diverse annonsblad. Över 75% går till
export där den största marknaden är England. Holmen-koncernen har en
omsättningen på ca 20 miljarder kronor varav Holmen Paper omsätter ca 7,5
miljarder kronor. I Holmen-koncernen finns ca  8 400 anställda, av vilket ca 2
600 är anställda i Holmen Paper. Deras huvudsakliga konkurrenter inom
tidningspapper är Stora Enso, SCA Graphic Paper, finskägda UPM
Kymmene samt andra konkurrenter i Kanada och USA.

Vi gjorde en intervju med informationschefen, Anders Lyngenberg, för
Holmen Paper i Norrköping.
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SCA är ett företag med tre olika affärsområden: skogsprodukter,
förpackningar och hygienprodukter. Bolaget SCA Graphic Paper, som är en
del av affärsområdet skogsprodukter, tillverkar alltifrån tidningspapper till
exklusivt magasinpapper. Koncernen har ca 34 000 anställda i mer än 40
länder varav 3 500 är anställda vid SCA Graphic Paper. Omsättningen ligger
totalt runt 65 miljarder kronor och på papperssidan ca 11,5 miljoner kronor.

SCA:s kunder är alltifrån privata konsumenter till företag, industrier och
återförsäljningsföretag. SCA:s huvudsakliga konkurrenter inom
pappersindustrin är Stora Enso, Holmen och andra europeiska samt
amerikanska företag.

Vi genomförde en telefonintervju med Peter Nyquist, informationschef för
SCA-koncernen i Stockholm.

4.2 Co-opetition

För att få en bild av respondenternas uppfattning om co-opetition bad vi dem
att ge oss en beskrivning av hur de tolkade och såg på begreppet. Vi ville ta
reda på om co-opetition fått den spridning och det erkännande som vi
upplevt att begreppet givits i litteraturen. Utav de intervjuer vi genomförde
var det få som visste vad co-opetition innebar eller vad det handlade om.
Nedan följer några kommentarer:

”Jag har inte en susning av vad det innebär. Jag förstår att det handlar om samarbete
av något slag, men jag visste inte att det fanns ett begrepp för det.”

(Dan Jönsson, Intentia)

”Jag känner inte till co-opetition. Ni får förklara begreppet för mig.”
(Harald Tingström, IFS)
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”Det har jag aldrig hört talas om, så jag tog reda på vad det var. Det är ju en
gammal företeelse. Branschen har jobbat på detta sättet då och då, så det är inget
nytt, företeelsen som sådan.”

(Anders Lyngenberg, Holmen Paper)

4.3 Konkurrens

Företagen vi pratat med känner sina konkurrenter väl och man har god
kännedom om varje steg konkurrenterna tar. Konkurrenssynsättet är den
dominerande inställningen och samarbete ses ofta som ett riskfyllt företag. Av
lagstiftningsskäl är marknad det hårdast konkurrensutsatta området hos
samtliga företag.

”Vi är bittra konkurrenter, det är vi. Vi konkurrerar inom den här branschen när
vi implementerar affärssystemen”

(Harald Tingström, IFS)

”Ja, på marknaden är vi stenhårda konkurrenter, men inom andra områden kan
visst samarbete förekomma”

(Peter Nyquist, SCA)

Både pappersproducenter och leverantörer av affärssystem är i grund och
botten hårda konkurrenter med de aktörer som erbjuder marknaden
likvärdiga produkter. De personer vi intervjuade var överens om att deras
produkter är homogena med konkurrenternas. Inom pappersindustrin är det
t ex väldigt liten skillnad på de olika papperskvaliteterna.

Eftersom produkterna huvudsakligen är homogena och kvaliteten i regel är
densamma som konkurrentens, ligger tyngdpunkten för konkurrens inte på
själva produkten. Det blir istället andra faktorer som avgör vem som vinner
kunden. Det kan vara frågan om service,  finansiella möjligheter, just-in-time,
att utveckla bra relationer med kunderna, nischning, implementering av
affärssystem etc. Ofta handlar det om att bygga upp ett förtroende hos
kunden där personkemi och relationer är viktigt.
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Inom IT-branschen, där vi placerar affärssystemleverantörerna,  anser man att
det finns en helt annan öppenhet och att det är mer ”raka rör” som gäller än i
traditionellt näringsliv. Detta trots att branschen är väldigt konkurrensutsatt
och bevakningen av konkurrenterna hård.

4.4 Samarbete

Leverantörer av affärssystem
När det gäller leverantörer i denna bransch handlar det inte så mycket om att
titta på hur samarbetet mellan konkurrenter ser ut i dagsläget, utan mer hur
det kan se ut i framtiden. Samarbete med horisontella förekommer ej. Både
IFS och Intentia samverkar med företag som ej är rena konkurrenter, det
handlar om ett samarbete i vertikalt led. Dock har försök till samarbete
mellan konkurrenter inletts.

”Min uppfattning om IT-branschen är att man i vissa fall är konkurrenter och att
man i andra fall är partners, då man kan komplettera varandra. Det är väldigt
rörigt!”

(Lena Richter, IFS)

Pappersproducenter
Inom pappersindustrin har man samverkat med konkurrenter långt tillbaka i
tiden. Ända sedan andra världskriget har pappersproducenter samarbetat
genom att en laglig kartell skapades. Denna bestod av Holmen, Stora
Kopparberg7 samt SCA och skapades för att garantera svenska tidningars
fortbestånd. Dessa tre producenter delade upp marknaden mellan sig
geografiskt. Ingen egentlig konkurrens existerade då de satte samma priser
och ingen gick in på någon annans domän. Detta var något som pågick ända
fram till att EES-avtalet trädde i kraft 1994. Eftersom avtalet innebar att fri
konkurrens skulle råda så avbröts kartellen och idag är man rena
konkurrenter.

                                          
7 Idag går företaget under namnet Stora Enso
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4.4.1 Varför samarbeta?

Leverantörer av affärssystem
Tiden är något som är avgörande till varför IFS och Intentia i dagsläget inte
har något fungerande samarbete med sina konkurrenter. Branschen är ung
och tiden knapp. I dagsläget pågår något av ett ”krig” kring vem som kommer
först ut med nya produkter, vem som tar marknadsandelar etc. Känner man
att ett överläge förekommer vad det gäller teknik eller liknande, vill man inte
gärna släppa in några konkurrenter.

”Jag tror att förklaringen till avsaknaden av samarbete med konkurrenter är att
man inte har tid. Varje bolag är så fokuserat på sitt. Det går så fort, man har inte
tid att titta runt hörnet. Man har fullt sjå med sitt eget.”

(Dan Jönsson, Intentia)

Den snabba teknikutvecklingen gör att man inte hinner utbilda sin egen
personal tillräckligt snabbt. Företagen och kunderna fullkomligt drunknar i all
utveckling som sker. Denna evolution har skapat underlag till att nya typer av
företag växer upp. Både IFS och Intentia känner att detta borde ha varit deras
marknad, men att de inte hinner med det själva. De har fullt upp inom sitt
eget område (att utveckla och implementera affärssystem). Det samarbete
som sker riktar sig till de vertikala aktörerna. Det är mer kostnadseffektivt för
företagen att specialisera sig inom de områden man är bra på och sedan
samarbeta inom områden som inte tillhör kärnkompetenserna. Orsaken till att
man valt att samarbeta med vissa vertikala aktörer är att dessa är stora på
världsmarknaden och att det på så sätt finns en möjlighet att komma ut på
deras marknad. Dessa aktörer har även bra teknik, vilket gynnar
affärssystemleverantörernas produkter. Det huvudsakliga målet med det
vertikala samarbetet är att skapa bättre produkter, så att befintliga kunder blir
nöjda med produkten samt att man attraherar nya kunder.

Samarbete med kunder eller leverantörer minskar även risken för olika
projekt. Då affärssystemimplementering är kostsamt är det eftersträvansvärt
att hålla risken nere. Man söker långsiktighet i samarbete, därför är man
väldigt noga med att ha en öppen inställning till varandra, där man varken
försöker lura varandra eller kunden.
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”Det tjänar inte något till att försöka lura någon. Det gick i slutet av åttitalet, men
inte nu längre. Det finns så mycket kompetens och erfarenhet i branschen.”   

(Harald Tingström, IFS)

Det finns en medvetenhet om att samarbete med konkurrenter kan gynna
verksamheten, även om det i dagsläget inte existerar någon samverkan.

”Just nu tror jag att det är ett lopp som körs, som är viktigt för alla, att ta
marknadsandelar. Jag tror att när branschen mognar till så kommer det mer av
olika samarbeten, när man måste se över sina verksamheter. Men jag tror inte att vi
är där än och det kommer säkert att slås ut ett och annat bolag på vägen.”

(Dan Jönsson, Intentia)

Affärssystemleverantörerna har trots allt försökt att samarbeta med varandra
inom vissa områden, ett av dem är att stärka sig gentemot media. Man har
gemensamt försökt tvätta bort stämpeln, ”traditionella tekniktunga
affärssystemleverantörer vilka inte hänger med de nya uppstickarna som
Framfab och andra Internet- och managementkonsultföretag”. Ännu ett
försök till samarbete har kretsat kring att tillverka komponenter tillsammans,
något som dock lagts på is tillsvidare.

Pappersproducenter
Fördelarna SCA och Holmen Paper lyfter fram med att samverka är att
branschen kan stärkas och bli bättre. Samarbete ger större möjlighet att skapa
nya och bra produkter, att skapa processer som är mer kostnadseffektiva samt
att skapa effektivitet i flödet där företagen kanske är för små för att agera
själva. Man vill helt enkelt skapa bättre förutsättningar för att skära kostnader
vilket i slutändan även är gynnsamt för kunden. Aktörerna går även ut
tillsammans och informerar framtida medarbetare om möjligheter inom
branschen. Man menar att det är bra att få ut gemensamma budskap om
branschen som helhet.

”Här gynnas branschen av att få kompetent personal till branschen.”
(Anders Lyngenberg, Holmen Paper)
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Man använder också samarbetsformen i syfte att dra till sig kunder. Man har
en stor öppenhet i branschen vad det gäller tekniska detaljer, vilket man lär ut
till varandra. Man vill gärna dela med av sina kunskaper och vara bäst just för
att kunder skall kunna höra detta och vända sig till den bästa på marknaden.
På så sätt är samarbete om lärande också ett konkurrensmedel, även om det
handlar främst om att gynna kvaliteten och produktionseffektiviteten.

4.4.2 Samverkansområden

Leverantörer av affärssystem
Både Intentia och IFS samverkar med ett antal företag, dock ej med direkta
konkurrenter. Dessa samarbeten handlar främst om forskning och
produktutveckling. Intentia samarbetar mycket i vertikalt led i form av
strategiska allianser, bl a med hårdvaruleverantörerna IBM och SUN. IFS
samverkar till viss del gällande FoU där samarbete äger rum med ett antal
olika spjutspetsföretag, såväl svenska som utländska. Man försöker inte vara
bäst på allt och uppfinna allting själva, utan man söker hela tiden samarbete.

”Man kastar sig kors och tvärs i konstellationer hur som helst.”
(Harald Tingström, IFS)

Dock har ett försök till ett samarbete mellan IFS och några andra
konkurrenter inletts. Tanken var att konkurrenterna skulle samarbeta utifrån
ett PR-perspektiv. Detta försök till samarbete uppkom i och med att många
nya konkurrenter dykt upp på marknaden under senare år. Dessa uppstickare
har höjts till skyarna och har blivit väldigt positivt omskrivna i media. IFS m fl
har däremot fått stämpeln av att vara gamla, traditionella och
teknikfokuserade företag vilka levererar affärssystem som inte hänger med.
Ambitionen med projektet var att IFS tillsammans med IBS, SAP och Oracle
skulle genomföra ett samarbete inom pressbearbetning. De skulle tillsammans
tvätta bort denna stämpel genom att gå ut gemensamt, något de ansåg skulle
ge en större effekt än om de gick ut var och en för sig.

IFS, idéskaparna till detta PR-samarbete, trodde från början att man skulle
känna av en stark konkurrensinställning från projektdeltagarnas sida till
samarbetet. Men alla aktörer var tvärtemot väldigt öppna till idéen, man
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lyssnade på varandra och utbytte erfarenheter. Inställningen var positiv och
idag finns ett samförstånd inom PR-området och man konkurrerar inte på
samma sätt i media längre. Detta samarbete skedde i ett informellt nätverk.
Det fanns ingen formell tidsram utan efter varje möte bestämdes tidpunkt för
ett nytt möte.

”Nu slutar vi med pajkastning”
(Lena Richter, IFS)

Således har åtminstone försök gjorts till samarbete mellan konkurrenter inom
denna bransch, genom gemensam marknadsföring, men när det kommer till
produkten, själva affärssystemet, så är konkurrenssynsättet uppenbart.

”Denna typ av samarbete tror jag inte är möjligt i ren och skär business, när det
handlar om att sälja affärssystem.”

(Lena Richter, IFS)

Det finns ännu ett försök till ett samarbete mellan ”rena” konkurrenter. Det
handlar om ett försök att ta fram komponenter för att sedan använda dessa i
andra IT-system. Projektet kallas San Fransisco-gruppen, där meningen var
att både Intentia, IBS och IFS skulle ingå och bidra med kompetens. Om det
blir någonting av samarbetet är osäkert. Tanken är dock att San Fransisco-
gruppen skulle vara komponenttillverkare till företag inom IT-industrin för
att få ner utvecklingskostnaderna, vilka är ganska stora i denna typ av bolag.
Projektet skulle medföra att man antingen köpte komponenter via gruppen
eller att man gick in som delägare.

Det finns ett stort samarbete vertikalt med kunden. Intentia har bl a
samverkat med kunder såväl i detalj- som i stålindustrin. Dessa samarbeten
med kunderna handlar om samverkan i allt ifrån renodlade utvecklingsprojekt
till lösare nätverk. Tidsramarna för samarbetena varierar, men ofta handlar
det om kontinuerliga och långsiktiga samarbeten.

Inom denna bransch finns det följaktligen olika typer av samarbeten och
dessa sker i olika former. Det finns både informella nätverk och mer formella
strategiska allianser, ofta i form av projekt. IFS och Intentias samarbeten med
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diverse samarbetspartners sker mestadels i form av lösare nätverk, då chefer
etablerar relationer med varandra. Man ser det som att man kan få tillgång till
en större del av kakan om man etablerar nätverk med andra företag.

”Vi gör det i syftet att bli bättre, sen är ju frågan om inte vi kommer att försöka äta
upp den här kakan också, eller om de försöker äta upp vår kaka.”

(Harald Tingström, IFS)

Pappersproducenter
Pappersindustrin samarbetar inom flera olika områden. Ett av dessa
samarbetsfält är virkesmarknaden, där företagen samverkar för att få tag i den
råvara de behöver. Det är naturligt att arbeta tillsammans inom virkesråvaran,
då man ofta vill ha olika virke vid en avverkning; björk (skrivpapper), gran
(tidningspapper) och tall (wellpapp). Det finns olika sammanslutningar för
detta ändamål, t ex har SCA ett samarbete tillsammans med Metsä-Serla
genom en inköpsorganisation av ved till pappers- och massaproduktionen.
Detta organ heter SCA Holt och samarbetet sker främst på den europeiska
marknaden, framför allt med Tyskland och Österrike.

Vidare sker samarbete inom returpapper och återvinning. Holmen Paper äger,
tillsammans med Metsä Serla och Munksjö, ett företag för insamling av
returpapper, PÅAB - Pappersåtervinningsaktiebolaget. Aktörerna vill ha olika
delar av returpappret; Holmen vill ha tidnings- och veckotidningspapper,
Metsä Serla köper allt osorterat medan Munksjö vill ha kartong och wellpapp.
Av praktiska skäl har de därför ett bolag som samlar ihop allt returpapper.
Dessutom har SCA Graphic Paper, Holmen Paper och Stora Enso bildat
Pressretur AB, som tar hand om insamlingen av returpapper ifrån hushållen.
SCA är även delägare i ett returpappersföretag, IL, tillsammans med ett antal
företag i Sverige som konsumerar returpapper. Sammanfattningsvis kan sägas
att inom råvarumarknaden sker samarbete genom ägande.

Pappersindustrin samarbetar även inom andra ”tillåtna” områden som
statistik, t ex försäljningsstatistik och tillverkningsstatistik. En
sammanställning sker genom den europeiska branschorganisationen CEPI8 i

                                          
8 CEPI franska för European Real Estate Council
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Bryssel. Därifrån får aktörerna en bra informationskälla vilket ger transparens
över branschens totala läge.

Det finns även ett samarbete inom miljöfrågor, där man ofta arbetar i grupper
vilka bildar en kommitté. Det ses som en styrka att kunna genomföra ett
samarbete tillsammans med konkurrenterna inom detta område, eftersom
man trots allt skulle kunna använda miljöfrågor som ett konkurrensmedel,
t ex marknadsföring av miljövänliga processer. Då det ses som stora och
globala frågor samarbetar man likväl med denna utvecklingsprocess och tittar
på vad som händer i lagstiftningen inom miljöfrågor i Europa. På så sätt kan
man inom branschen ha kontroll över vad som händer, en möjlighet att
anpassa sig och att gemensamt diskutera med myndigheter. Samarbetet inom
miljöfrågor sker i form av arbetsgrupper med olika specialavdelningar som t
ex returpapper och luftföroreningar. Samarbetsformen ville inte Anders
Lyngenberg på Holmen Paper kalla strategisk allians i fast form utan han
namngav det ”arbetsgrupper”. Tidsramen för dessa arbetsgrupper varierade
från att hållas strikt till löst beroende på vad som skulle utredas.

”Branschen som helhet tjänar på att ha en miljövänlig produkt.”
(Anders Lyngenberg, Holmen Paper)

Ytterligare ett samarbetsområde finns inom information. Det gäller arbetet
om att informera läsare av dagstidningar om hur papperstillverkningen går till.
Man vill upplysa om att ”papper inte är att slösa med”, utan är något som är
återvinningsbart och att avverkning sker ifrån Nordiska skogar där man följer
lagar och regler, inte att man skövlar regnskogar. Detta samarbete innebär en
slags lobbyverksamhet, en informationsverksamhet.

Inom information arbetar man även gemensamt i lösare nätverk genom att
informera skolor, ”Skogen i skolan”, där information ges om skogs- och
pappersindustrins betydelse för Sverige. Dessutom sker en gemensam
marknadsföring på universitet och högskolor om att skogs- och
pappersbranschen har intressanta arbeten att erbjuda. Detta samarbete är
något som branschen som helhet gynnas av genom att få kompetent personal.
Vid arbetsmarknadsdagar står de emellertid som konkurrenter i egna montrar
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och representerar sina respektive företag. ”Skogsindustrierna” är ytterligare
ett samarbetsorgan inom skogspolitiska ärenden och  arbetslivsfrågor.

Viss samverkan förekommer även inom teknik och teknikutveckling.

”Branschen är väldigt öppen vad det gäller teknik och tekniska frågor.”
(Anders Lyngenberg, Holmen Paper)

Öppenheten, som omnämns i citatet ovan, beror mycket på att det endast
finns två ”stora jättar” som tillverkar pappersmaskiner och tillhörande
utrustning. På så sätt har alla konkurrenter liknande maskiner, även om alla
maskiner är skräddarsydda i samförstånd med tillverkaren. Man döljer inte
några tekniskt avgörande hemligheter för varandra, för det finns inga
egentliga hemligheter att undanhålla. Kollegor i branschen samverkar i
informella nätverk och bjuder in varandra för att titta på
papperstillverkningsmaskiner. Anders Lyngenberg på Holmen Paper kallar
det ”öppet hus för tekniska kollegor”.

SCA samverkar med ett antal internationella spelare gällande produktion och
utveckling av förpackningar. De samarbetar bl a med en stor amerikansk
producent av papper och förpackningar, men då man befinner sig på två olika
marknader så inriktar sig samarbetet främst på produktutveckling och en
jämförelse över hur man jobbar. Detta samarbete sker ofta i projektform där
en tidsram är fastställd.

Transport är ytterligare ett område inom vilket samverkan sker för att
aktörerna skall kunna leverera färdigt papper ut mot marknaden. SCA och
Modo Paper kollaborerar vad det gäller transporter med fraktfartyg som går
över Östersjön ner till Europa med produkter från de olika enheterna runt
om i Sverige. Det geografiska läget i norr gör att det är fördelaktigt att
samverka. Holmen Paper har sina egna transporter.

Även inom forskning finns samarbete genom ”Träforskningsinstitutet”, vilket
är en företagsneutral organisation som grundforskar inom
papperstillverkning. När det gäller att förutsäga hur framtidens papper
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kommer att se ut så finns det ett gemensamt intresse från alla konkurrenter,
för att branschen som helhet skall kunna utvecklas.

Ett område där inget samarbete existerar överhuvudtaget är på
marknadssidan. Det är logiskt eftersom det inte är ett ”tillåtet”
samarbetsområde. Både SCA och Holmen Paper anser att det är väldigt
viktigt att gentemot marknaden visa att de konkurrerar inom detta område, att
de har egen marknadsföring och egen prissättning.

4.5 Hinder för Co-opetition

Samarbetsförhållandet mellan horisontella aktörer upplevs som komplicerat
av både pappersproducenter och leverantörer av affärssystem. Det finns ett
motstånd till att släppa information till konkurrenter.

Det finns även hinder för co-opetition genom lagstiftningen.
Konkurrensmyndigheten förbjuder samarbete inom marknadsområdet. EU-
kommissionen och Svenska Konkurrensverket granskar kontinuerligt
samverkan mellan företag. Bland annat genomfördes en undersökning av alla
tidningspappersproducerande företag i Europa 1995.

”Co-opetition är något som är känsligt och svårt att hantera i den traditionella
tillverkningsindustrin. Det är nog lättare om man är tjänsteföretag, då
konkurrensinstitutioner inte hängt med att kontrollera dessa nya företag.”

(Anders Lyngenberg, Holmen Paper)

I princip så fungerar EU:s direktiv vad det gäller samarbete mellan företag
vilka kan påverka relationen mot kunder. Som nämnts ovan är man inom
marknadsområdet orubblig på att man inte skall ha någon kommunikation
eller något samarbete med sina konkurrenter.
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5 Analys
I referensramen redogjorde vi för teorier förknippade med co-opetition,
samverkan, konkurrens, företagets värdekedja etc, för att sedan i
empirikapitlet visa hur co-opetition och dess komponenter ter sig i
verkligheten. I detta kapitel sammanförs de tidigare delarna av uppsatsen till
att analysera co-opetition. Vår intention är att på ett överskådligt sätt
presentera hur undersökningen nått fram till de resultat som slutligen står att
finna i detta och nästföljande kapitel.

5.1 Varför samarbeta?

I referensramen tog vi upp olika strategier och fenomen på marknaden, från
ren konkurrens till olika samverkansformer. Med även den empiriska delen i
bagaget kan vi konstatera att detta förhållande ser olika ut för de båda
branscherna; affärssystem och papper. I den förra dominerar fortfarande
konkurrenssynsättet medan det i den senare finns många inslag av samverkan.

Empirin påvisade olika skäl till att samarbetsuppdelningen ser ut som den gör
mellan branscherna. Affärssystembranschen samarbetar inom det vertikala
ledet, där orsakerna till samverkan är att i första hand bedriva tekniskt utbyte.
Pappersproducenterna har samarbeten med horisontella aktörer, där
motiven för samverkan är kostnadsreducering, behov av gemensamt
inflytande m m. Vi anser att de faktorer, vilka togs upp i referensramen av
Bengtsson et al (1998), till varför samverkan i olika former ökat på senare tid,
stämmer överens med vad vi sett i empirin. Dessa faktorer behandlade bl a
behovet av ökad effektivitet; både gällande produktion och distribution där företag
kan uppnå synergier i form av t ex besparingar i kvalitets-, kapital- och
produktionskostnader. Detta visade sig främst i pappersindustrin genom t ex
virkesinsamlings- och logistiksamarbetet. Faktorn behovet av snabbhet; p g a allt
kortare produktlivscyklar, vilket kräver att företag är snabba ut med nya
produkter på marknaden visade sig även gälla. Detta gäller speciellt i
affärssystembranschen där t ex Intentia samarbetar vertikalt med IBM för att
få tillgång till nyheter inom produktutveckling så att de kan komma snabbt ut
på marknaden. Ytterligare två faktorer handlar om behovet av flexibilitet; för att
företag på bästa sätt skall kunna anpassa sig till förändringar i omgivningen,
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samt behovet av gemensamt inflytande, för att kunna utöva ett större inflytande på
omvärldens utveckling.  Ett exempel på dessa faktorer är pappersbranschen,
då de har ett miljösamarbete med konkurrenter för att kunna vara
anpassningsbara inför diverse lagändringar och beslut gällande miljöfrågor
och även kunna påverka dessa.

5.2 Konkurrens & samarbete i värdekedjan

Vi kunde urskilja en tydlig skillnad mellan de olika branscherna vad det gäller
co-opetition och har vi därför valt att analysera dem åtskilt. Detta för att
kunna klargöra varje bransch på ett övergripande sätt. Inom
affärssystembranschen visade det sig att man faktiskt inte samarbetar med
sina konkurrenter, även om försök till detta har funnits. Detta gör att vi
analyserar dess vertikala samarbeten, medan vi lyfter fram de horisontella
samarbetena som sker inom pappersbranschen.

Leverantörer av affärssystem
Empirin visade att man inom affärssystembranschen inte samverkar mellan
horisontella aktörer. Försök till samarbete mellan huvudkonkurrenterna har
dock inletts men man har inte lyckats realisera samarbetena i praktiken. Man
försökte samarbeta inom såväl PR-området, då man försökte stärka sig i
media, samt inom produktion, då man gemensamt försökte ta fram
komponenter. Detta pekar på att det inom branschen fortfarande råder ett
dominerande konkurrenssynsätt mellan aktörerna. Intervjuerna talar tydligt
för att det i dagsläget pågår en strid om ”först ut på marknaden med den
nyaste produkten” och om vem som tar marknadsandelar. Har man ett
överläge vad det gäller teknik eller liknande så släpper man inte gärna in några
konkurrenter. Konkurrensklimatet som råder inom denna bransch stämmer
väl överens med Porters (1990) och Dozs et al (1989) syn på konkurrens d v s
att konkurrensklimat är av stor vikt och att samarbete endast är till för att
utnyttja sina egna möjligheter i det totala konkurrensspelet.

Uppenbart var dock samarbetet med vertikala aktörer. Företagens sätt att
samarbeta vertikalt stämmer väl överens med vad Ashkenas (1997) beskriver
som den gränslösa modellen. Inom branschen har man sökt att finna
lösningar som stärker hela värdenätet. Intentia produktutvecklar t ex
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tillsammans med SUN och IBM för att deras system skall stämma väl överens
med varandra. IFS samverkar till viss del gällande FoU där samarbete äger
rum med ett antal olika spjutspetsföretag, såväl svenska som utländska. På så
sätt får man fram bättre produkter på kortare tid och på ett mer
kostnadseffektivt sätt. Vi anser att Intentia och IFS har lyckats bli
framgångrika just p g a att de lagt ett strategiskt fokus på det värdeskapandet
systemet vilket togs upp i referensramen (Normann och Ramírez, 1993).
Intentia arbetar t ex fram olika affärssystem med kunden, vilket Normann
och Ramírez (1993) definierar som att arbeta tillsammans för att
samproducera ett värde. Här har Intentia omgestaltat kundens roll till att själv
produktutveckla, och enligt Normann och Ramírez (Ibid.) var detta
företagens viktigaste strategiska uppgift. Man försöker inte vara bäst på allt
och uppfinna allting själva, utan man söker hela tiden samarbete.

Vi anser att IFS och Intentias agerande på marknaden stämmer väl överens
med vad Hammarkvist et al (1982) beskriver som ”Vertikalt samarbete”. Man
vill skaffa sig fördelar gentemot konkurrenterna genom att ha ett nära
samarbete med kunderna och leverantörerna, då man har ett ömsesidigt
intresse. Syftet med Intentias och IFS samarbeten har ofta handlat om att
utveckla produkten tillsammans med leverantörer i tidigare led eller
tillsammans med kunden. I figuren 5.1 nedan: Affärssystemleverantörernas
samverkan i det värdeskapande systemet, har vi markerat med gråa ovaler var
leverantörerna av affärssystem samarbetar med de vertikala aktörerna.

Figur 5.1: Affärssystemleverantörernas samverkan i det värdeskapande systemet
(Källa: Egen bearbetning av Porter, 1985, i Johnson & Scholes, 1997, s. 123)
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Pappersproducenter
Inom den traditionella pappersbranschen visade det sig, till skillnad från
affärssystembranschen, att man idag samarbetar inom en rad olika områden
med horisontella konkurrenter. Detta gör man i syftet att stärka branschen
och bli bättre. Man ser möjligheter till att kunna producera nya och bättre
produkter samt processer som är mer kostnadseffektiva. Denna typ av
samarbete stämmer väl överens med en av de fyra strategiska handlingssätten
som Hammarkvist et al (1982) benämner som ”totalt samarbete”. Såväl SCA
som Holmen Paper samarbetar horisontellt men likväl vertikalt med t ex
maskinleverantörerna vilket gör dem beroende av ett intensivt samarbete i
båda led. Det samarbetsvilliga klimat som råder inom denna bransch
överensstämmer med Bengtssons & Kocks (2000) syn där ett co-opetitivt
förhållande är då människor agerar kollektivt för att skapa ett win-win
förhållande. Relationer som bygger på ett win-win förhållandet bidrar
gemensamt till det totala värdet som skapas av samarbetet.

Sättet pappersleverantörerna samarbetar på stämmer även in på den gränslösa
modellen som Ashkenas (1997) tar upp. Typiskt för denna modell är just att
man inom värdekedjan utbyter information vilket sker väldigt öppet inom
denna bransch. Man undanhåller inte några tekniskt avgörande hemligheter
för varandra och man har öppet hus för de tekniska kollegorna i branschen.

Placerat i företagets värdekedja (se figur 5.2: Samverkan och konkurrens i
värdekedjan) ser man att branschen samarbetar horisontellt inom de stödjande
aktiviteterna som t ex öppenheten mellan aktörerna inom den tekniska
utvecklingen av maskiner.  SCA samverkar även internationellt med ett antal
aktörer gällande produktutveckling av förpackningar. En stödjande
samverkan finns även inom HRM då man gemensamt marknadsför sig på
universitet och högskolor. Ytterligare stödjande funktioner där
pappersleverantörer samverkar horisontellt inom är ”procurement”, d v s
anskaffning av råvaror såsom returpapper ifrån företag och hushåll.
Dessutom finns även gemensam anskaffning vad det gäller virkesråvaran, då
företagen ofta vill ha olika virke vid en avverkning så har det visats sig vara ett
ekonomiskt försvarbart samarbete.
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Inom företagets primära aktiviteter samarbetar pappersbranschen inom den
externa logistiken. SCA och Modo Paper kollaborerar inom transport via
fraktfartyg som går över Östersjön så att färdigt papper skall kunna levereras
ut mot marknaden nere i Europa. Vidare sker samarbete inom den primära
aktiviteten marknadsföring då man t ex vänder sig gemensamt mot framtida
medarbetare och informerar i skolan om pappersindustrin.

Hinder för samarbete inom de horisontella relationerna är
konkurrenslagstiftningen som förbjuder företag att samverka inom marknad.
Detta gör att man inte kollaborerar inom försäljning och service, utan här
råder ren konkurrens vilket kryssen i figuren nedan symboliserar.  De grå
fälten i figuren visar var leverantörerna av papper samarbetar med sina
horisontella aktörer.

Figur 5.2: Samverkan och konkurrens i värdekedjan
(Källa: Porter, 1986, s. 14)
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kärnkompetens vad det gäller affärssystem. Inom pappersbranschen är
specialiseringen inte lika tydlig, även om man försöker nischa sig inom olika
kvalitet på papper. Både vertikalt och horisontellt samarbete används flitigt,
vilket Prahalad & Hamel (1990) även klassificerar som kärnkompetens. De
anser att kärnkompetens också handlar om kollektivt lärande, kommunikation
samt att arbeta över gränserna. Applicerat på pappersleverantörerna kan man
se att förutom att kunna leverera papper har man utvecklat viktig
kärnkompetens genom samarbete över just gränserna.

I referensramen diskuterades Prahalad & Hamels (Ibid.) tre olika kriterier för
vad som utgör ett företags kärnkompetens. Dessa kan identifieras genom
olika tester. Ett av testerna enligt teoretikerna är att en kärnkompetens måste
vara en stor del av produktens värde för kunden. Dessutom skall
kompetensen vara unik på marknaden samt att den skall kunna diversifieras
och appliceras på olika marknader. Det förstnämnda stämmer väl överens
med båda undersökta branscher vad gäller kärnkompetensen inom service. Vi
har kunnat konstatera att produkterna inom respektive bransch är homogena
vilket gör att företagen konkurrerar om andra faktorer. Service är en av dessa
viktiga faktorer och därför anser vi att det är en viktig kärnkompetens för alla
de fyra företagen, eftersom service har en stor del av produktens värde för
kunden.

5.4 Samarbetsformer

Vi har försökt att bedöma vilken form de olika horisontella och vertikala
samarbetena i våra undersökningsföretag tagit. Vi börjar med att titta på vilka
nätverkssamarbeten vi funnit och därefter analyserar vi strategiska allianser.
Än en gång delar vi upp branscherna för att kunna påvisa likheter eller
olikheter dem emellan.

5.4.1 Nätverk och dess bindningar

I referensramen definierade vi nätverk som en långsiktig relation där två eller
flera parter är involverade, t ex kund och leverantör alternativt leverantör och
leverantör (Thorelli, 1986). Nätverken kan således finnas både på vertikal som
horisontell nivå. De hålls samman genom olika typer av bindningar; tekniska,
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ekonomiska, juridiska, sociala, tidsmässiga eller kunskapsmässiga
(Hammarkvist et al, 1982, Håkansson et al, 1993). Dessa nätverk och
bindningar har vi funnit då vi analyserat våra fallföretag.

Leverantörer av affärssystem
När det gäller affärssystemleverantörerna fann vi samarbeten främst i form av
lösare nätverk. Det som binder samman dessa nätverk är framför allt sociala
relationer, då anställda från respektive företag ofta känner varandra privat och
det är vanligt att man har sina fruar och män i respektive bolag. Exempel på
lösare nätverk är försöket till samarbete, horisontella aktörerna emellan, med
att stärka sig i media samt försöket till att tillverka komponenter tillsammans.
Vi kan konstatera att det rör sig om ett nätverk då ingen formell tidsram
fanns, gränserna för samarbetet var oklara och formaliseringsgraden låg.

De samarbeten som finns mellan affärsleverantörer och kunder är däremot
allt ifrån renodlade utvecklingsprojekt till lösare nätverk. Tidsramarna på
samarbetena varierar, men ofta handlar det om kontinuerliga samarbeten.

Pappersproducenter
Pappersleverantörerna samarbetar både vertikalt och horisontellt och vi fann
att dessa samarbeten bestod av såväl nätverkskonstellationer som strategiska
allianser. Ett typiskt fall av ett lösare horisontellt nätverk utgör det tekniska
samarbetet pappersproducenterna emellan, där man öppet låter
konkurrenterna ta del av de olika bolagens nya tekniker och processer.
Nätverksbindningarna är av ett mer socialt slag, då man ofta känner varandra
och har gemensamma relationer. Ett lösare nätverk finns även på det vertikala
planet mellan maskinleverantören och pappersproducenten. Där kan man
skönja en teknisk bindning av nätverket i form av att
pappersmaskinsleverantören kan anpassa maskinen och dess möjligheter till
pappersproducentens behov och önskemål.

Som nämnts i empirin, är både SCA och Holmen Paper medlemmar i diverse
samarbetsorgan såsom Skogsindustrierna, Skogen i skolan etc. Detta ser vi
som ytterligare en samarbetsform vilket utgör ett slags löst nätverk.
Bindningarna är här av både kunskapsmässig och social karaktär. Det
förstnämnda då man gärna vill ta del av andra företags styrkor och det
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sistnämnda då man känner gemenskap med branschen och ej vill hamna
utanför denna.

Gällande pappersleverantörernas samarbete inom miljöfrågor sker detta i
form av arbetsgrupper med olika specialavdelningar såsom t ex
luftföroreningar. Kollaborationen inom miljöfrågor kan ses som ett nätverk
men har även drag av en allians. Detta på grund av att gränserna för
grupperna är tydliga, men samtidigt är samarbetet ej speciellt formaliserat.
Tidsramen för arbetsgrupperna varierar från att hållas strikt till löst beroende
på vad som skall utredas.

Samarbetet inom returpappersinsamling kan ses som informella nätverk till
viss del men också som en samarbetsform där parterna är delägare i ett
gemensamt bolag.  Bindningarna är av mer ekonomiskt och juridiskt läggning
då långsiktiga samarbetsavtal och ägarinflytande kan påvisas. Både SCA och
Holmen Paper är med i olika returpapperssamarbeten där samarbete sker
genom t ex gemensamt ägande av ett bolag, vilket tar hand om insamlingen av
returpapper.

Som diskuterades i referensramen kan man vid studier av företag i nätverk ta
en undersökningsmodell till sin hjälp (se figur 5.3: Nätverksmodellen). Den
modell vi beskrev består huvudsakligen av tre centrala byggstenar; aktörer,
resurser och aktiviteter, där varje del är beroende av och relaterade till
varandra (Håkanssons et al, 1993).

Vi placerar in pappersindustrin som exempel för att påvisa hur ett
nätverkssamarbete med dess aktörer, resurser och aktiviteter kan te sig i
verkligheten. Nätverkssamarbetet handlar i detta fall om
returpappersåtervinning, där SCA, Holmen Paper samt Stora Enso utgör
aktörerna. Aktiviteten som utförs i nätverket och som styrs och kontrolleras
av aktörerna är i detta fall själva insamlingen av returpapper. Brunsson &
Hägg (1992) benämner de aktiviteter som utförs i interaktion mellan företag
för utbytesaktiviteter. Resurserna i nätverkssamarbetet  består av en materiell
tillgång, nämligen råvaran returpapper av olika slag, alltifrån kartong till
tidningspapper.
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           Figur 5.3: Nätverksmodellen
           (Källa: Egen bearbetning av Håkansson et al, 1993, s. 15)

Värdet eller nyttan av resurserna beror på hur de kombineras med andra
resurser. I detta fall vill de olika aktörerna tillskansa sig olika delar av resursen,
d v s returpappret, och på så sätt finns det ett samspel mellan kombinationer
av resurser och företagen kan utnyttja dessa kombinationer för att bli så
effektiva som möjligt.

5.4.2 Strategiska allianser

I referensramen definierade vi strategiska allianser som ett paraplybegrepp för
ett antal olika typer av samarbeten mellan organisationer (Bengtsson et al,
1998). Vidare tog vi upp tre olika sätt; struktur, funktion och mål, för att bilda
oss en uppfattning om denna samarbetsform (Preece, 1995).

Leverantörer av affärssystem
De mer konkreta samarbetsformerna i affärssystemsbranschen är ofta av
projektkaraktär, där nätverksrelationen övergår till en mer alliansliknande
samarbetsform. Projekten stämmer in på de kännetecken vi diskuterade i
referensramen, nämligen att alliansen har klara gränser, det finns ett begränsat
och känt antal aktörer inblandade, formaliseringsgraden är relativt hög, det
finns uttalade och gemensamma mål och bindningarna är kontraktsmässiga.

Aktörer
=

SCA, Holmen Paper
och Stora Enso

Aktiviteter
=

Returpappers-
återvinning

Resurser
=

Returpapper

NÄTVERK

Aktörer kontrollerar resurser
och har specifika kunskaper
om resurser.

Aktiviteter skapas av aktörer,
vilka har specifika kunskaper
om aktiviteter.

Aktiviteter binder resurser till
varandra. De förändrar eller utbyter
resurser genom användning av
andra resurser
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Detta förhållande fann vi bl a hos Intentia, genom deras samverkan med
hårdvaruleverantörerna IBM och SUN. Dessa samarbeten är klara exempel på
strategiska allianser då man har definierade mål och syften.

Pappersproducenter
Även om olika samarbeten har kunnat påvisas finns dock en rädsla och en
negativ inställning till att bilda samarbete i form av allianser, då man anser att
det finns risk för att man inte kan få någonting att säga till om. Vi menar ändå
att strategiska allianser förekommer till en ganska hög grad via de samarbeten
där man bildat bolag tillsammans. Det finns olika företag i vilka man har
gemensamma intressen, t ex virkesinsamlingsföretaget som SCA äger
tillsammans med Metsä-Serla eller returpappersföretaget som Holmen är
delägare ihop med Munksjö och Metsä-Serla. Dessa samarbeten har tydliga
gränser, konkreta mål, bindningarna är kontraktsmässiga och aktörerna är
kända. Dessa faktorer gör att samarbetet stämmer väl överens med kriterierna
för att kunna kallas en strategiskt allians.

5.4.3 Alliansvarianter

I figuren på följande sida uppvisas ett exempel på hur en strategisk allians kan
se ut efter Preece (1995) uppdelning (se figur 5.4: Strategiska alliansers strukturer,
funktioner och mål inom affärssystembranschen) Exemplet behandlar samarbetet
som Intentia har tillsammans med IBM och SUN. Det är ett vertikalt
samarbete och den valda organisationsformen för samarbetet är strategisk
allians. Funktionen för denna strategiska allians är produkt- och
teknologiutveckling för att förbättra Intentias produkter. Alliansens
övergripande långsiktiga betydelse och bidrag till företagets möjligheter samt
dess strategiska riktning handlar om att i första hand skapa nya och bättre
produkter. Intentia får även möjlighet att ta del av IBM:s och SUN:s
produktnyheter i ett tidigt skede vilket är väldigt viktigt då det gäller att vara
först ut med nya produkter på marknaden.
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      Figur 5.4: Strategiska alliansers strukturer, funktioner och mål inom affärssystembranschen
      (Källa: Egen bearbetning av Preece, 1995, s. 544)

Bengtsson et al (1998) gör uppdelningen att företag kan samarbeta i allianser
inom två olika dimensioner; horisontella och vertikala. Den horisontella
relationen består av en konkurrensallians och en marknadsutvidgningsallians
medan den vertikala relationen omfattar en leverantörsallians och en
kundallians. Genom den empiriska studien har vi funnit prov på både
vertikala och horisontella  allianstyper.

Ett exempel på en marknadsutvidgningsallians är den kartell som skogsindustrin
hade fram till 1994 då EES-avtalet slöts. Då hade man delat upp marknaden i
tre geografiska delar.

Samarbetet som SCA har tillsammans med Modo Paper gällande gemensam
transport av produkter över Östersjön ner till Europa är ett exempel på en
konkurrensallians, då två likvärdiga konkurrenter samarbetar.

En leverantörsallians har t ex IFS med diverse spjutspetsföretag där de bl a
tillsammans med Roxen i Linköping arbetar kring webbaserad teknik och
hastighet.  Företagen vill skapa en problemfri och effektiv relation dem
emellan.

IFS och Intentia samverkar mycket med sina kunder i s k kundallianser.  De
anser att ett sådant samarbete är ytterst gynnsamt då de får stort utbyte och
mycket information av kunderna där de även driver på utvecklingen och ger
goda idéer.

Struktur

Funktioner

Mål

Den valda organisationsformen för
samarbetet: Strategisk allians

De aktiviteter som skall utföras genom
alliansen är teknologiutveckling

Skapa nya och bra produkter samt få
del av nyheter och vara först ut på
marknaden med nya produkter.
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5.4.4 Sammanfattning av samverkansrelationer

Bilden av hur samarbeten ser ut företag emellan har vi sammanställt i en figur
för att lättare åskådliggöra detta (se figur 5.5: Olika samverkansrelationer i
affärssystem- och pappersbranschen). Det vi har träffat på genom de empiriska
studierna är att samarbetet kan spänna alltifrån att vara ett informellt nätverk
med personliga relationer till ett mer formellt samarbete i form av en
strategisk allians i en bolagiserad form. Detta kan även relateras till
Hammarkvists et al (1982) diskussion angående löst och hårt sammansatta
system. Om vi applicerar de löst och hårt strukturerade systemen på de olika
samverkansformer vi tidigare tagit upp, anser vi att ett nätverk är löst
strukturerat medan en strategisk allians är hårdare strukturerad.
De båda branscherna vi undersökt genomför samarbeten på båda sidor i
figuren.

    Figur 5.5: Olika samverkansrelationer i affärssystem- och pappersbranschen

Affärssystemleverantörerna befinner sig i den vänstra delen av figuren i form
av de personliga och informella nätverk de försökt skapa med andra
konkurrenter, då de t ex ville uppnå gemensam PR. De mer konkreta och
formella samarbetena med olika spjutspetsföretag i det vertikala ledet utgör
den högra delen av figuren, då dessa samarbeten är allianser. Även
pappersindustrins samarbeten finns med på båda sidor i figuren. De har
många olika nätverkskonstellationer tillsammans med både horisontella och
vertikala aktörer. Den tekniska öppenheten är ett exempel på ett mer
informellt och löst nätverk där de personliga relationerna ligger som grund
för samverkan. Pappersindustrin har även den mest formella
samarbetsformen genom delägande i gemensamma bolag såsom t ex
returåtervinningsföretag eller virkesinsamlingsföretag.

Personliga
relationer

Kontrakts-
form

Informellt Formellt

Nätverk Strategisk allians
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5.5 Co-opetition

I referensramen beskrivs co-opetition utifrån olika teoretikers synsätt.
Sammanfattningsvis kan man säga att det handlar om ett förhållande företag
emellan dels består konkurrens och dels av samarbete. (Bengtsson & Kock,
2000) Enligt Bengtsson & Kock (2000) är co-opetition ett tvåpartsförhållande
mellan konkurrenter, något som vi med vår empiriska bakgrund kan
konstatera ej alltid stämmer. Vi har upptäckt att co-opetitiva förhållanden kan
bestå av flera aktörer, vilket bl a pappersproducenternas samverkan gällande
returpappersinsamling visar.

För de olika representanterna för företagen var co-opetition som begrepp
okänt men fenomenet som sådant var inte främmande. Inom
pappersindustrin hade detta komplexa förhållande existerat under nästan mer
än 50 år tills att EES-avtalet slöts. Enligt Nalebuff & Brandenburger (1996) är
co-opetition ett revolutionerande begrepp och en ny inställning. Vår empiri
har emellertid visat att begreppet må vara nytt, men själva fenomenet är inte
alls revolutionerande och nytt.

Leverantörer av affärssystem
I affärssystembranschen fann vi inget existerande co-opetitivt förhållande
mellan konkurrenter. Däremot kommer säkerligen samverkan med
horisontella aktörer att ske i framtiden genom bl a uppköp och allianser.
Marknaden kanske inte räcker till alla och då tvingas företagen antingen till
samarbete eller så blir man uppköpt, alternativt köper upp. Branschen är
fortfarande ung och inte riktigt mogen för samarbete än. Samarbete med
konkurrenterna i framtiden är dock ej otänkbart, bara tiden och möjligheterna
finns. Det gäller bara att veta vad man kan samarbeta kring.

Pappersproducenter
Vi har dock kommit fram till att det existerar co-opetitiva förhållanden inom
pappersindustrin där man samverkar med sina konkurrenter inom olika
områden. I referensramen diskuterades olika varianter av co-opetitiva
förhållanden där olika grad av samverkan och konkurrens bestäms. De olika
co-opetitiva förhållandena är; cooperation-dominated relationship, competition-
dominated relationship samt equal relationship (Bengtsson & Kock, 2000). Vi anser
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att de co-opetitiva förhållanden som förekommer i pappersbranschen är equal
relationships, då samarbete och konkurrens är förhållandevis rättvist och jämt
fördelat. Det förekommer mycket samarbete konkurrenterna emellan inom
olika områden som ligger långt ifrån kärnverksamheten. Men samtidigt är
man intensiva konkurrenter inom andra aktiviteter som ligger nära
kärnverksamheten.

5.6 Sammanfattning och resultat av analysen

Vi har i analysen kunnat konstatera att co-opetition endast kunnat urskiljas i
en av de två studerade branscherna. Inom affärssystembranschen finns inget
horisontellt samarbete vilket co-opetition syftar till, däremot existerar mycket
samarbete vertikalt med kunden och med leverantörer i tidigare led.
Emellertid fann vi att man inom den traditionella pappersindustrin samverkar
horisontellt inom en rad olika områden. Det kan diskuteras vad detta beror
på. Ett skäl kan vara att man inom affärssystembranschen har ett stor utbyte
med kunderna inom produktutveckling, vilket betyder att man kanske inte
behöver samarbeta med konkurrenterna i lika stor utsträckning. En av
respondenterna ansåg att branschen alltjämt är ung och inte mogen för
horisontellt samarbete ännu, medan man trodde att samarbete med
konkurrenterna i framtiden inte var helt otänkbart. Samarbete mellan
horisontella aktörer kommer sannolikt öka i framtiden i form av tilltagande
uppköp och allianser. Att aktörerna inom branschen upplever att tiden är
väldigt knapp gör att man idag inte har tid att se över inom vilka områden
man kan samverka.

Vi kan fastställa att vad det gäller samverkansformer var strategiska allianser
vanliga inom affärssystembranschen, men endast vertikalt. Lösare nätverk
användes som språngbräda för att få till strategiska allianser. Inom
pappersbranschen var nyttjandet av nätverk som samverkansform betydligt
vanligare än i affärssystembranschen. Lösare informella nätverk används såväl
vid teknisk kunskapsöverföring som vid utredning av miljöfrågor etc.
Strategiska allianser var också utbrett inom pappersbranschen i form av
delägarskap i olika bolag.
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Slutligen visade det sig att co-opetition berör ett känsligt område.
Lagstadgning som reglerar vilka områden företag kan samverka inom gör att
co-opetition som fenomen är begränsat. Följaktligen uppmuntras till viss del
”ensam är stark” inom företagen snarare än samarbete då det senare kan ses
som en begränsning för frihandeln. Eftersom de horisontella relationerna
måste utövas inom ramen för gängse lagar anser vi att man kommit långt
inom pappersindustrin vad det gäller co-opetition.

5.6.1 Utfall av våra antaganden

Vi kommer att avsluta analysen med att diskutera de antaganden vi ställde
upp i metodkapitlet. Med hjälp av den utförda undersökningen kan vi nu
fastställa huruvida de är giltiga eller ej.

Det första antagandet var: samarbete mellan horisontella aktörer sker endast om
samverkan förekommer långt ifrån företagens respektive kärnverksamhet. Konkurrens
mellan horisontella aktörer sker ju närmre kärnverksamheten aktörerna verkar. Detta
antagande visade sig stämma väl överens med vad vi hade väntat oss.
Samarbete sker främst gällande kompletterande verksamhet och ej när det
kommer till själva slutprodukten. Detta gäller pappersproducenterna, då vi
tidigare konstaterat att de samverkar med horisontella aktörer medan
affärssystemleverantörerna endast har samverkan med vertikala.

Man har specialiserat sig inom båda branscher på att producera respektive
produkter men inom pappersindustrin har man även specialiserat sig på att
samverka över organisationens gränser. Service visade sig vara en
kärnkompetens för båda branscher då produkterna ansågs vara homogena
och kunde inte konkurreras om. Detta gör att vi sammanfattningsvis kan
fastslå att det första antagandet om att samarbete mellan horisontella aktörer
endast sker om samverkan förekommer långt ifrån företagens respektive
kärnverksamhet stämmer för pappersproducenterna men ej för
affärssystemleverantörerna. Samverkan i pappersbranschen skedde främst
inom stödjande aktiviteter samt inom primära aktiviteter som transport och
marknadsföring. Kärnverksamheter såsom framställning av produkter samt
service var rena konkurrensområden. Detta gör att den sista delen av
antagandet, att konkurrens mellan horisontella aktörer sker ju närmre
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kärnverksamheten aktörerna verkar, är korrekt för pappersindustrin.
Antagandet överensstämmer även med affärssystembranschen trots att inget
co-opetitivt förhållande råder. Ju närmre kärnverksamheten desto mer
konkurrensutsatt är affärverksamheten.

Det andra antagandet var: Co-opetition som fenomen är vanligare inom en yngre
bransch såsom affärssystembranschen då man är mer öppen för nya sätt att agera med sina
konkurrenter. Detta antagande visade sig inte alls stämma överens med vad vi
förväntat oss. Vi trodde att den yngre affärssystembranschen skulle vara
öppen och tillmötesgående för olika slags samarbeten med konkurrenter.
Istället var det den traditionella och mogna pappersbranschen som var
positivt inställda  till samverkan med horisontella aktörer. Det visar att
co-opetition som fenomen är vanligare i en traditionell bransch såsom
pappersbranschen än en yngre bransch som affärssystembranschen.
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6 Slutsatser
I detta avslutande kapitel skall studiens utfall sammanfattas och diskuteras.
Kapitlet inleds med att resultatet relateras till forskningsproblemet och
därmed besvaras de frågor som vi ställde inledningsvis i syftespreciseringen.
Slutligen diskuteras olika förslag till vidare forskning som uppdagats under
arbetets gång.

Vi har under uppsatsens resa utrett fenomenet co-opetition. Definitionen av
begreppet skiljer sig till viss del åt bland de olika teoretikerna. Det finns
emellertid en överrensstämmelse om att co-opetition syftar till ett förhållande
där de båda interaktionerna konkurrens och samverkan är närvarande
samtidigt. Nalebuff & Brandenburger (1995) lyfter fram vikten av att se
konkurrenten som en komplementor när det gäller att skapa marknader och
som konkurrent när det gäller att dela upp marknader. Vi anser dock, i
enlighet med Bengtsson & Kock (2000), att co-opetition endast råder då
produkterna eller tjänsterna är likvärdiga och kan inte kompletteras på något
sätt, samt att samarbetet sker horisontella aktörer emellan.

Vidare har avsikten med uppsatsen varit att utreda hur co-opetition ter sig i
verkligheten. Vår undersökning av den traditionella pappersbranschen visade
att man kommit relativt långt inom denna typ strategi som co-opetition
innebär. Anledningen till detta beror möjligen på att man under flera
decennium har samverkat co-opetitivt, vilket lett till att man har byggt upp ett
förtroende inom branschen för denna samarbetsform.

Vår undersökning av en annan typ av bransch, affärssystembranschen, visade
att man inte har några fungerande co-opetitiva relationer. Emellertid har
försök till att samverka med konkurrenter inletts men inte realiserats fullt ut.
Vi tror, i överensstämmelse med respondenterna från våra intervjuer, att
anledningen till detta är att branschen är ung. Man är inte mogen för några
horisontella samarbeten ännu och energin läggs på att tränga undan
konkurrenter istället för att utreda vilka fördelar samverkan skulle kunna ge.
Tydligt är att tiden är en stor bromskloss. Den snabba teknikutvecklingen har
givit upphov till att företag inom denna bransch pressas oerhört. När
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branschen mognar  kommer sannolikt horisontella samarbeten framträda, då
företagen förhoppningsvis har mer tid att se över sina verksamheter.

Konkurrenslagstiftningen avhåller emellertid aktörerna inom respektive
bransch att utnyttja co-opetitions fördelar fullt ut. Respondenterna har uttalat
att de är rädda för att förknippas med olagliga samarbeten.
Konkurrensmyndigheten är effektiv i sin granskning av bolagen, speciellt
inom den traditionella pappersbranschen då det finns mycket kunskap om
den typen av verksamhet sedan långt tillbaka i tiden.

Vår empiriska studie visade ytterligare att företagen inom respektive bransch
ser klara fördelar med samarbete. Inom pappersbranschen sker samverkan
både horisontellt och vertikalt. Däremot samarbetar man endast vertikalt i
affärssystembranschen, vilket då ej ses som ett co-opetitivt förhållande enligt
vår definition av begreppet. Sammanfattningsvis kan vi dock konstatera att
fördelarna med samarbete, såväl horisontellt som vertikalt, var att:

De båda branschernas vertikala och horisontella samarbeten har existerat i
form av alltifrån lösare nätverkskonstellationer till mer formella strategiska
allianser. Ett utmärkande exempel på ett horisontellt nätverk utgör det
tekniska samarbetet pappersleverantörerna emellan, där man öppet låter
konkurrenterna ta del av de olika bolagens nya tekniker och processer.
Gällande strategiska allianser fann vi att denna samverkansform förekom
bland annat i affärssystembranschen där Intentia samverkar vertikalt med
hårdvaruleverantörerna IBM och SUN.

Företagets värdekedja har även varit av intresse att utreda och diskutera då vi
har haft för avsikt att undersöka inom vilka aktiviteter i denna kedja man
samverkar respektive konkurrerar. Genom den empiriska studien upptäckte vi
att förhållandet mellan konkurrens och samverkan i värdekedjan ser olika ut i
de undersökta företagen. Då affärssystemleverantörerna endast samverkar
vertikalt sker samverkansaktiviteter tillsammans med kunder och leverantörer

•  effektivisera teknikutvecklingen
•  kostnadsbesparing
•  få tillgång till större marknader

•  utveckla bättre produkter
•  minska risken för projekten
•  stärka branschen
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i värdekedjan. Man har försökt finns lösningar för att stärka värdenätet som
helhet. Dessa aktiviteter har främst handlat om att utveckla produkten som
sådan med hänsyn till kundens önskemål och åsikter samt utifrån
uppfattningar och idéer från leverantörer.

Pappersproducenterna samverkar med horisontella konkurrenter inom en rad
olika områden med syftet att stärka branschen och bli bättre. Samarbete sker
inom både de stödjande och primära aktiviteterna i värdekedjan. De
stödjande samverkansområdena finns inom bl a HRM, teknologisk utveckling
samt ”procurement”.  Inom de primära aktiviteterna finns samarbete inom
logistik och markandsföring. De aktiviteter där båda branscher är rena
konkurrenter är ”icke tillåtna” samarbetsområden såsom försäljning och
service.

Den förståelse för co-opetition som denna studie förhoppningsvis ger kan
vara värdefull för företag i allmänhet. Vår studie stödjer teorier som lyfter
fram de fördelar företag kan erhålla genom att samverka med konkurrenter.
En viktig lärdom vi vill förmedla är att konkurrens inte skall ses som något
negativt och destruktivt samt att enbart samverkan inte är den ideala
situationen. Vi menar att den optimala situationen för företag är att finna en
balans mellan konkurrens och samarbete. Co-opetition är ett effektivt sätt att
hantera både samarbete och konkurrens mellan horisontella aktörer. Genom
en aktiv konkurrens stimuleras och pressas företag att ständigt vara alerta och
hitta nya lösningar. Via samarbete mellan konkurrenterna kommer
lärprocesser av olika slag till stånd i företagen.

Denna begreppsutvecklande studie, då vi antagit både ett förklarande och ett
explorativt syfte, har belyst fyra olika företags förhållande mellan
konkurrenter. Empirin visade att konkurrens och samverkan kan te sig på
många olika sätt. Vi rekommenderar att genomföra både kvalitativa som
kvantitativa studier för vidare forskning inom denna typ av
undersökningsområde, då våra resultat inte kan generaliseras till att gälla alla
olika typer av branscher. En intressant fråga för vidare studier är huruvida
beredskapen för att inta ett co-opetitivt förhållande med konkurrenter är lika
stor inom alla branscher? Ytterligare en tänkvärd fråga att utreda är om det
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finns företag inom vissa branscher som kan dra fler fördelar utav att agera co-
opetitivt samt om det finns företag som inte kan dra nytta av detsamma?
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Bilaga 1: Intervjuguide

VERKSAMHETEN

•  Vilken typ av verksamhet driver företaget? Antalet anställda?
•  Hur är organisationen uppdelad? Hur ser organisationsschemat ut?
•  Vilka är Dina arbetsuppgifter?

UPPFATTNING OM CO-OPETITION

•  Känner Du till begreppet co-opetition? Hur ser Du på begreppet? Vad
betyder det för Dig?

KONKURRENS

•  Vilka är Era huvudsakliga konkurrenter?
•  Inom vilka områden/aktivteter konkurrerar Ni?
•  Tror Du att konkurrenssynsättet fortfarande gällande inom branschen

som den dominerande inställningen, dvs. ensam är stark?

SAMARBETE

•  Har Ni valt att samarbeta i någon form med några av Era konkurrenter?
•  Om samarbete finns, inom vilka områden/aktiviteter sker samarbetet?
•  Vilket är målet med samarbetet?
•  På vilket sätt gynnas Ni av ett samarbete med Era konkurrenter?
•  Vilken typ av samarbetsform kan man säga Ni har ingått med

konkurrenter? Om nätverk - vilken /vilka slags bindningar håller ihop
nätverket?

•  Vilka tidsramar har samarbetet?
•  Hur är Er inställning till att samarbeta med konkurrenter? Vilka fördelar

och nackdelar ser Du?
•  Hur uppfattar Du Era konkurrenters inställning till att samarbeta med sina

konkurrenter? Har Ni ingått ett samarbete med en konkurrent som har
misslyckats? I såfall varför?

AVSLUTNINGSVIS

•  Får vi citera Dig och använda Ditt namn? Vill Du att vi skickar vår
tolkning av intervjun med de delar vi kommer att använda i uppsatsen till
vår empiri för godkännande?


