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Syfte Syftet med denna uppsats är att analysera inträdet av en mindre aktör på
spannmålsmarknaden för att finna vilken strategi, men främst vilka faktorer som
är av betydelse för inträden på marknader inom livsmedelsbranschen som
domineras av starka aktörer.

Metod Vi har genomfört en fallstudie med kvalitativa samtalsintervjuer. Vårt
övergripande tillvägagångssätt är abduktion. Insamlingen av primär- och
sekundärdata har huvudsakligen skett via intervjuer och litteratur. Vi har använt
oss av Söderslätts Spannmåls Grupp som vår fallstudie och företaget utgör
därmed det empiriska materialet. Vi presenterar vårt intervjumaterial i ett
empirikapitel och kopplar sedan underlaget med relevanta teorier som vi funnit
inom bland annat inträdesstrategier och nätverksstrategier i ett analyskapitel för
att sedan presentera vår slutsats.

Slutsatser I vår slutsats presenterar vi nischstrategin som den mest lämpliga för ett inträde
på livsmedelsmarknaden, vilken karakteriseras av dominerande aktörer. Vidare
presenterar vi de faktorer som vi anser ha en stor betydelse för ett inträde. De
externa faktorer som vi anser vara viktiga är informationstillgången,
konkurrenternas strategier, efterfrågestrukturen, förutsättningar på marknaden
samt nätverket. De interna faktorerna är resurssamordning,
kostnadsmedvetenhet, flexibilitet, målkongruens samt nätverk. Vi har funnit att
nätverken som en resurs är den mest betydelsefulla vid ett inträde på marknaden.
Det är nätverket som kopplar samman de externa och de interna faktorerna.
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1. Inledning

I inledningen beskrivs bakgrunden till ämnet och utgångspunkten för uppsatsen. Här ges en
kort introduktion till spannmålsbranschen och vårt fallföretag. Utifrån dessa perspektiv drar
vi sedan upp riktlinjer för vår problemformulering och vårt syfte samt de fokuseringar vi
ämnar göra.

1.1 Bakgrund

Ett nytt företag som ska träda in och etablera sig på en marknad träffar ofta på en mängd
utmaningar. En svår utmaning kan innefatta hanteringen av konkurrensen vilken kan påverkas
av existerande konkurrenter, potentiella leverantörer, potentiella kunder och
substitutprodukter. För att ett företag ska kunna ta sig in och etablera sig på en marknad måste
företaget övervinna de inträdesbarriärer som finns. Tänkbara barriärer kan vara den
kundlojalitet som redan existerar mellan aktörerna, statliga regelverk såsom
produktionskvoter, investeringar i anläggningar, marknadsföring samt forskning och
utveckling.1 Det finns ett flertal strategier för hur företag kan etablera sig på en marknad. En
vanlig strategi är nischstrategin där företaget undviker direkt konkurrens med stora aktörer
genom erbjuda en unik produkt. En annan är utmanarstrategin där ett företag går in aggressivt
i stor skala och konkurrerar direkt med stora redan existerande aktör/aktörer.2

Det är möjligt att dela in marknaden i två typer, konsumentmarknaden och den industriella
marknaden. Företagen på konsumentmarknaden säljer till många kunder där produkterna är
relativt okomplicerade, har ett lägre pris och en enkel köpprocess. På den industriella
marknaden säljer företaget till en annan organisation i det nätverk av organisationer som
företaget befinner sig i. Företagets kunder är då färre, köpprocessen blir mer komplex,
produkterna är generellt sett mer komplicerade och har ett högre pris.3 Detta innebär att köp av
varor på den industriella marknaden kan förknippas med en större osäkerhet och upplevd risk
än som är fallet på konsumentmarknaden. Vi har valt att inrikta oss på livsmedelsindustrin
som är en marknad som karakteriseras av risker och osäkerheter. Ett sätt att minska denna
osäkerhet och risk är att skapa relationer och på så sätt bygga upp en tillit för de aktörer
företaget handlar med4. Detta kan uppnås genom kontinuerliga transaktioner och relationer
mellan företagen. Relationerna skapas först på en individnivå och överförs sedan till
organisationsnivå där det är organisationer som litar på varandra istället för individer5.
Marknadsföringen inom den industriella marknaden sker ofta genom en odling av relationer
med potentiella kunder istället för genom en masskommunikation via media. Det är sedan
mönstret av alla dessa relationer som bildar ett nätverk.

Nätverk har en stor betydelse för en organisations överlevnad. Det är genom nätverket som
företaget förskaffar de resurser som är nödvändiga för organisationens verksamhet och

1 Porter, M.E (1980) Konkurrensstrategi: Tekniker för att analysera branscher och konkurrenter
2 McDougal, P & Robinson, JR, R.B (1990) New Venture Strategies: An Empirical Identification of Eight
Archetypes of Competitive Strategies for Entry, Strategic Management Journal, Vol. 11, pp. 447-467
3 Gruen, T.W (1995) The Outcome Set of Relationship Marketing in Consumer Markets, International Business
Review, Vol.4, No.4, PP. 447-469
4 Yau, O.H.M., McFetridge, P.R., Chow, R. P.M., Lee, J.S.Y., Sin, L.Y.M. & Tse, A.C.B (2000) Is relationship
marketing for everyone? European Journal of Marketing, Vol. 34, No. 9/10, pp. 1111-1127
5 Zaheer, A., McEvily, B. & Perrone, V (1998) Does Trust Matter? Exploring the Effects of
Interorganizational and Interpersonal Trust on Performance, Organization Science, Vol. 9, No.2,
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existens. För att få avsättning för sina produkter måste företaget ha ett nätverk av kunder. För
en ny aktör kan odlandet av relationer och nätverksskapandet därför vara av stor vikt för
etableringen på en marknad. Redan etablerade kontakter på marknaden kan underlätta för
inträdet, etableringen och utvecklandet av en ny aktörs nätverk.

1.2 En fallstudie av en spannmålsproducent

Genom att studera spannmålsmarknaden som är en industriell marknad kan vi vända oss
generellt till livsmedelsindustrin med råvaror som kött, mejeri, chark och ägg. Köpet
förknippas med en större osäkerhet och upplevd risk här än på konsumentmarknaden. Idag har
kvalitet och säkerheten en allt större betydelse, kunden vill i många fall veta var varorna
kommer ifrån. Vi anser därför att spannmålsmarknaden är en intressant marknad att fördjupa
oss i.

Spårbarhet6 innebär att konsumenten kan spåra säden ända ner till silon och då också veta
vilka gårdar som det kommer ifrån i exempelvis södra Skåne. Detta innebär att man kan spåra
produkterna så att gårdarna odlar med kvalitet och inte använder sig av farliga
besprutningsmedel. Absolut spårbarhet7 innebär att man kan spåra ända ner till den enskilde
gården. Spårbarhet har idag blivit en stor trend och spårbarheten har redan slagit igenom inom
kött- och fågelindustrins produkter. Det verkar som människor i en större utsträckning idag är
mer angelägna att veta var maten kommer ifrån. Konsumenter vill idag också veta hur djuren
har blivit behandlade och att djuren är friska.8

Vårt fallföretag Söderslätts Spannmåls Grupp (SSG) såg detta som ett koncept i tiden och för
dem var det lätt att ha spårbarhet eftersom producenterna är relativt få. Spårbarhet innebär att
man kan spåra ner från produkten till producenten och vilket fält spannmålen kommer ifrån.
För att kunna erbjuda även större volymer är tanken också att ta in spannmål från externa
leverantörer som även dem håller samma krav på kvalitet och sedan säljas via SSG. Detta
skulle gynna de externa leverantörerna eftersom SSG kan hålla nere de administrativa
kostnaderna då de är en betydligt mindre organisation.

Det är mot denna bakgrund som SSG startade i augusti 2001. Initiativtagaren var ägaren på en
av gårdarna och det var på en konferens om affärsutveckling inom lantbruket som själva
tanken bildades. Själva idén innebar att man skulle ha gemensam rådgivning och idéer,
gemensamma säljkanaler och driftsledning. Södra Åby lokalförening var först med att gå med
på idén som de sedan länge velat förverkliga. De tre närliggande godsen Jordberga,
Näsbyholm och Skabersjö var de som anslöt sig också. Detta var gårdar med stora volymer
och har sedan tidigare varit noga med att hålla en jämn och hög kvalitet på sina produkter.
Ägaren kom på idén att man skulle ha en gemensam säljledare för alla godsen och för
lokalföreningen för att de inte hade någon kunskap om marknaden och ingen direkt
kundkontakt. VD som då arbetade för de nya Svenska Lantmännen blev tillfrågad och tackade
senare ja till att marknadsföra företaget och även vara ansvarig för kundkontakter och hela
nätverket. Genom att starta SSG kunde företaget hoppa över mellanledet mellan producent
och förädlare vilket gör man har en direktkontakt med kunden. Svenska Lantmännen, som

6 Spårbarhet – Innebär spårning av säd ända ner till silosen, för att få reda på var säden kommer ifrån
7 Absolut spårbarhet – Innebär spårning av säd ända ner till den enskilde gården
8 Agronomics – konferens i Alnarp (14 Nov 2002) Föredrag om fallföretaget
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andra mellanled, köper in varor, tjänar en krona, för att senare sälja det vidare. Detta gör nu
att SSG själva kan ta ut den vinsten.9

1.3 Problemformulering

Livsmedelsindustrin karakteriseras av en speciell struktur i relation till exempelvis
vitvaruindustrin. Marknaden präglas av homogena varor som är svåra att differentiera. Vidare
har aktörerna funnits länge och det finns tendenser till en viss ovilja till förändring. Vilken
betydelse har ett företags marknadskännedom för ett inträde på livsmedelsmarknaden? Det är
viktigt för företag att göra en omvärldsanalys när de går in på marknaden. Hur ser då
kundernas efterfrågestruktur ut på livsmedelsmarknaden och hur stor betydelse har råvarans
egenskaper?

Organisationer besitter olika interna resurser. Dessa kan innebära både styrkor och svagheter
för företaget. Vid ett inträde på en marknad är det viktigt att göra en intern analys över
företagets resurser. Vilka interna styrkor kan vara fördelaktiga vid ett inträde på
livsmedelsmarknaden? Vilka faktorer kan anses vara ofördelaktiga? Livsmedelsmarknaden
karakteriseras av få köpare och många säljare Hur betydelsefullt är nätverket som en intern
resurs för företaget? Har företagets nätverk betydelse för inträdet?

Det finns en tendens till en ökad efterfrågan på livsmedelssäkerhet på marknaden från
uppköparna. Detta grundar sig på de livsmedelsskandaler som har drabbat Europa på senare
år. Uppköparna vill undvika ytterligare skandaler och betonar vikten av miljötänkande vid
hanteringen av råvaror. Hur stor roll spelar relationen mellan producent och uppköpare vid en
utbytesprocess? Hur kan ett företag skapa pålitliga relationer?

1.4 Syfte

Syftet med denna uppsats är att analysera inträdet av en mindre aktör på spannmålsmarknaden
för att finna vilken strategi, men främst vilka faktorer som är av betydelse för inträden på
marknader inom livsmedelsbranschen som domineras av starka aktörer.

1.5 Avgränsningar

Vi har valt att inte studera konsumentmarknaden utan enbart den industriella
livsmedelsmarknaden såsom spannmålsmarknaden. Vi kommer inte att studera
spannmålsmarknaden i andra länder lika ingående som den svenska.

Vi har inte gjort en studie av fler än ett fallföretag dels på grund av tidsbrist och dels för att få
en djup istället för en bred förståelse för hur ett inträde kan ske inom livsmedelsindustrin.

9 Intervju med ägare C
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1.6 Disposition

Denna uppsats är omfattande till sin storlek. Vi har stått inför valet att skriva en uppsats som
är informativ eller att skriva en uppsats som är mer kärnfull och därmed kortare. Med
utgångspunkt från målgruppen, som kommer att läsa denna uppsats, har vi valt att skriva en
mer informativ uppsats. Vi har gjort antagandet att det inte är många som har tillräcklig
förkunskap om livsmedelsbranschen för att få ut så mycket som möjligt av syftet,
problemställningarna och slutsatserna. Av denna anledning kan kapitlena om branschfakta,
företagspresentation och empiri uppfattas som överdimensionerade.

Metod
I kapitel två redogör vi för den metod som vi har tillämpat, det vill säga hur vi har gått tillväga
och vilka val vi har gjort kring teorier, litteratur, fallföretag och intervjuer.

Teorier
I kapitel tre beskriver vi de teorier som vi anser vara relevanta för att uppnå syftet. Vi börjar
med att beskriva betydelsen av externa faktorer på livsmedelsmarknaden för att utvärdera den
konkurrenssituation råder. Vi beskriver sedan de interna faktorerna inom företaget. Vi anser
att de interna resursernas värde och betydelse är beroende av den konkurrenssituation som
finns på livsmedelsmarknaden. Utifrån detta kommer vi att gå in på olika typer av
inträdesstrategier. Vidare beskriver vi olika nätverksteorier för att skapa en nyans och
förståelse för nätverk. Vi har valt att belysa hur nätverk skapas och fungerar då de har en
betydelse för ett företags access till livsmedelsmarknaden. Vi ser nätverk som en betydelsefull
intern resurs. Därför har vi valt att komplettera teorierna om interna resurserna och
inträdesstrategier med nätverksteorier. Avslutningsvis kommer vi att beskriva den sociala
utbytesteorin för att belysa makt och beroendeförhållandet på marknaden.

Branschpresentation
I kapitel fyra beskriver vi kort hur branschen är uppbyggd och beskriver sedan
råvarumarknaden. Vi beskriver de aktörer som finns på den råvarumarknad som vi kommer
att behandla och även den konkurrenssituation som råder. Vi går närmare in på den befintliga
marknadsstrukturen inom jordbrukssektorn, köttsektorn och fågelsektorn för att påvisa de
likheter som finns mellan marknaderna. Detta gör vi för att kunna applicera våra slutsatser
som vi funnit inom jordbrukssektorn på andra sektorer.

Företagspresentation
I kapitel fem kommer vi att ge läsaren en bakgrundsbeskrivning av vårt fallföretag. Vi
redogör bland annat för viktiga aspekter som läsaren bör ha kännedom om. Vårt fallföretag
ligger till grund för de generella slutsatser som vi kommer fram till.

Empiri
I kapitel sex kommer vi att göra en sammanställning över vårt empiriska material som vi har
samlat in i form av intervjuer och observationer från fallföretaget. Det går att beskriva ett
företag från olika aspekter. Vi har valt att ta upp kundernas och omvärldens syn på företaget.
Dessa representerar ett externt perspektiv av fallföretaget. Vidare har vi valt att få VD:ns,
ägarnas, medlemmarnas och inspektorernas åsikter och värderingar för att få ett internt
perspektiv.
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Analys
I kapitel sju kommer vi att lyfta fram den empiri som vi anser vara relevant från föregående
kapitel och koppla den till teorierna. Vi kommer att analysera materialet och bidrar med egna
värderingar och synpunkter.

Slutsats
I kapitel nio drar vi slutsatser från vår analys och diskuterar förslag till vidare forskning inom
område.
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2. Metod

I detta kapitel beskrivs den metod som har använts i uppsatsarbetet för att besvara uppsatsens
problemställning och syfte. Inledningsvis ges en introduktion till valet av metod, därefter
redovisas det mer handgripliga tillvägagångssättet och avslutningsvis finns källkritik.

2.1 Övergripande angreppssätt

2.1.1 Val av ämne

Vid vårt val av ämne ansåg vi att ämnet skulle vara unikt, det skulle vara något som
engagerade oss båda och det skulle vara ett ämne där vi kunde få en bra access till ett
fallföretag då tiden vid uppsatsskrivande är knapp. Vi var överens om att det var viktigt att
använda oss av enbart ett fallföretag då detta skulle ge oss en ökad inblick i en specifik
bransch och underlätta återanknytningen mellan teori och praktisk verklighet. Vi valde att
studera ett fallföretag grundligt för att på detta sätt kunna dra generella slutsatser för
livsmedelsbranschen. Båda kom med olika förslag och vi enades om att skriva om
etableringen av företag på nya marknader som redan domineras av starka aktörer.
Jordbrukssektorn är en bransch som genomgår stora förändringar just nu och därför fann vi
denna branschsituation unik att studera. En av gruppmedlemmarnas förälder engagerar sig i
att introducera ett företag på jordbruksmarknaden och på detta sätt uppfylldes även kravet på
den goda accessen. För att nå opartiskhet har vi valt att studera livsmedelsindustrin generellt
och att använda företaget enbart som ett fallföretag.

Vår första tanke var att se hur små företag lanserar sina varumärken på en råvarubaserad
marknad men vi insåg att företagen först måste komma in på marknaden och etablera sig
innan en varumärkesstrategi kunde bli aktuell. Därav vårt val att istället studera möjliga
strategier för inträde på en marknad med en redan stark och dominerande aktör.

2.1.2 Val av perspektiv

Det är av största vikt att klargöra ur vilket perspektiv vi har valt att göra studien för att öka
förståelsen för uppsatsen10. En förklaring på begreppet perspektiv är synsätt eller
utgångspunkt för utredningen. Detta kan enligt Lundahl/Skärvad jämföras med att sätta på sig
ett par glasögon genom vilka man ser den aspekt som är relevant för arbetet och hur den skall
tolkas.11

Vi har valt ett företagsekonomiskt perspektiv med inriktning på inträdesstrategier. Vi kommer
att anta ett generellt perspektiv men kommer att utgå från vårt fallföretag vid empirin. Vi
kommer då att se frågeställningen utifrån ett litet företags horisont men vi vill ha ett
perspektiv som speglar alla företag som skall träda in på en ny marknad med råvaror inom
livsmedelsmarknaden. Med detta vill vi poängtera att det inte enkom mynnar ut i
rekommendationer som rör vårt fallföretag. Vidare vill vi ge en nyanserad bild om hur andra
parter upplever inträdet för att öka förståelsen för problemställningen. Vi har av denna

10 Wiedersheim-Paul, F & Eriksson, L-T (1991) Att utreda, forska och rapportera
11 Lundahl, U & Skärvad, P-H (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer
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anledning valt att intervjua kunder, potentiella kunder, konkurrenter och andra oberoende men
berörda parter.

2.1.3 Val av teori

Vi har valt att använda forskare som är framstående inom konkurrens- och resursteorier,
inträdesstrategier samt nätverksteorier då vi anser att många forskare använt sig av och
refererat till dem i sin litteratur. Vi menar att det fortfarande är de forskare som kontinuerligt
används av andra forskare.

Vi har anpassat vårt teorival efter den struktur som råder på livsmedelsmarknaden. Vi fann då
att Barneys resonemang om de interna resurserna inom ett företag var av stor betydelse för ett
inträde. De interna resursernas betydelse för inträdet fann vi ha en stark koppling och
påverkades av de externa faktorerna på marknaden. Därför valde vi att belysa Porters analys
av konkurrenskrafterna på en marknad. Efter att ha studerat de interna och externa faktorerna
såg vi en gemensam nämnare. Denna gemensamma faktor anser vi vara behovet av ett
utvecklat nätverk för att sammanlänka de externa faktorerna med de interna på en marknad
med redan dominerande aktörer.

Vi anser att Barneys teorier om de interna resursernas betydelse för att utvärdera företagets
konkurrensfördelar är applicerbara på vårt fallföretag. Likaså har vi funnit att Porters externa
faktorer har varit av stor betydelse för företagets inträde på marknaden och därför ser vi att de
är användbara i vår studie. För att kunna få tillgång de externa faktorerna och för att kunna
dra nytta av dem internt, har vi bland annat använt oss av Axelsson & Eastons nätverksteorier.
Fallföretaget som aktör knyter då samman resurserna med aktiviteterna på marknaden.

Vi har använt oss av många snarlika teorier för att på bästa sätt få fram nyanser. Vi är
medvetna om att detta tillvägagångssätt kommer att innebära risker för upprepningar i
teorierna. Dessa upprepningar återspeglas också i vår analys.

Vi har också lyft fram andra forskare för att skapa en nyans och få ett bredare perspektiv i
arbetet. De teorier vi har valt kompletterar varandra, ibland har vi tagit bort vissa delar då de
inte varit relevanta för vårt syfte. Vissa teorier som vi redovisar används främst i syfte att
skapa en bra förståelse för läsarna. Dessa teorier används inte direkt i analysen.

Litteraturvalet kan enligt Merriam12 ske på basis av ett eller flera av följande kortfattade skäl:
• Att en författare är en auktoritet inom sitt område.
• Att man bör använda sig av det som är senast skrivet inom området.
• Att en viss källa eller forskningsrapport är relevant för den egna undersökningen.
• Att en källa bedöms ha hög kvalitet.

När vi valt vår litteratur har vi beaktat dessa kriterier men vi vill ändå poängtera att det kan
finnas litteratur som inte uppfyller alla fyra punkterna. Det har exempelvis varit svårt att få
tillgång till alla teorier då litteratur till exempel funnits på annan ort, varit utlånad eller på
lagning.

12 Merriam, S (1994) Fallstudien som forskningsmetod
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2.2 Handgripligt tillvägagångssätt

Här nedan kommer vi att redogöra för hur vi handgripligen har gått tillväga i vår uppsats.

2.2.1 Ansats

Vid vår studie fann vi det relevant att i viss utsträckning studera olika teorier innan vi gjorde
våra intervjuer. Detta gjorde vi för att få ett ramverk att arbeta efter och därmed få en mer
fokuserad empiriinsamling.

Kunskapen om inträdesstrategier och nätverk hjälpte oss att ställa relevanta frågor vid
intervjuerna. När vi sammanställt materialet knöt vi an våra empiriska resultat till relevanta
teorier och analyserade resultatet. I vissa fall har vi även kontaktat de intervjuade i efterhand
för att få reda på vissa kompletterande uppgifter.

I den induktiva ansatsen utgår forskaren från ett antal enskilda observationer och hävdar att ett
mönster som forskaren funnit även gäller generellt. Man kan även kalla den induktiva
ansatsen upptäckandets väg13. Svagheten med denna ansats är att man letar efter samband som
rycks ur sitt sammanhang. De kringliggande förutsättningarna vid varje observation tas inte
med i den generella slutsatsen och forskaren går miste om helhetsbilden. Därför valde vi den
abduktiva ansatsen. Den utgår också från empiriska fakta men avvisar inte helt teoretiska
föreställningar. Författarna skriver: ”Analysen av empirin kan till exempel mycket väl
kombineras med, eller föregripas av, studier av tidigare teori i litteraturen, inte som mekanisk
applicering på enskilda fall, utan som inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger
förståelse” 14.15 Detta sätt passade vår studie bättre.

Figur 2: Abduktiv ansats16

Vi har även valt att använda oss av det hermeneutiska synsättet som innebär att man får en
insikt i problemet och skapar sig en helhetsbild genom att förstå en annan persons
handlingar.17 Vi vill illustrera vår arbetsprocess genom den hermeneutiska spiralen.

13 Wiedersheim-Paul, F & Eriksson, L-T (1991) Att utreda, forska och rapportera
14 Alvesson, M & Sköldberg, K (1994) Tolkning och reflektion s. 42
15 Alvesson, M & Sköldberg, K (1994) Tolkning och reflektion
16 Ibid
17 Wiedersheim-Paul, F & Eriksson, L-T (1991) Att utreda, forska och rapportera
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Figur 3: Den hermeneutiska spiralen18

För att förstå hur de olika medlemmarna inom SSG ser på samarbetet och det nybildade
företaget samt deras visioner och strategier använde vi oss av intervjuer i form av dialoger
med bland annat ägarna och inspektorerna, eftertänksamhet och tolkning samt
uppföljningsfrågor. Samma tillvägagångssätt hade vi även vid vår dialog med andra berörda
aktörer samt när vi bearbetade de litterära källorna. När vi hittat samband inom empirin har vi
gått till litteraturen för att finna stödjande teorier. Efter tolkning och ökad förståelse fanns det
behov av att återigen gå tillbaka till litteraturen och finna kompletterande teorier. Vi valde
detta för att på bästa sätt få en förståelse och en helhetsbild av fallstudien.

2.2.2 Kvalitativ metod

Forskningsområdets karaktär och den valda problemställningen är faktorer som avgör om
forskaren väljer att bedriva en kvantitativ eller kvalitativ forskning. Då vårt syfte kräver de
berörda parternas subjektiva bedömningar har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod.
Den innebär att forskaren intresserar sig för människors syn och uppfattning av sin
omgivning.19 Lundahl & Skärvad definierar kvalitativa metoder som undersökningar, vars
slutsatser inte baseras på kvantifierad data. Exempel på detta är attityder, värderingar och
föreställningar, så kallad mjukdata.20

Vi har valt att göra en beskrivande fallstudie eftersom vi då mer detaljerat kan behandla flera
dimensioner. Inträden på nya marknader kan ses från en mängd olika dimensioner och det
skulle vara alldeles för tidskrävande att gå igenom alla lika detaljerat varför vi kommer att
koncentrera oss på de dimensioner som vi anser mest relevanta för vår studie och vårt
fallföretag. En beskrivande fallstudie används för att till exempel illustrera bra eller dåliga
tillvägagångssätt i olika avseenden. Resultaten från fallstudier kan generaliseras till att skapa
teorier och se mönster. För att ge läsaren en förståelse för livsmedelsbranschen har vi i

18 Wiedersheim-Paul, F & Eriksson, L-T (1991) Att utreda, forska och rapportera
19 Bell, J (1993) Introduktion till forskningsmetodik
20 Lundahl, U & Skärvad, P-H (1992) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer
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uppsatsen gjort en detaljerad genomgång av branschen och fallföretaget. Det finns en risk att
dessa kapitel kan uppfattas som långa.

Den kvalitativa metoden gör att vi i möjligaste mån kan undvika missförstånd eftersom vi
under intervjuerna kan ställa följdfrågor vid eventuella oklarheter och dyka djupare ned i hur
medlemmarna i SSG resonerade vid inträdet på marknaden. Det har också varit en fördel för
oss att kunna ställa följdfrågor då mycket av de branschspecifika termerna och vokabulären
var främmande för oss. Vi ställde samma frågor till samtliga ägare, inspektorer som till VD:n
för att lättare kunna se mönster. Vidare ställde vi inte frågorna i någon speciell ordning.
Därför använde vi oss inte av enkäter eftersom dessa ger stereotypa svar. Vi har också försökt
närvara vid bland annat studiebesök och konferenser för att i egenskap som
betraktare/observatör avläsa hur tankegångarna och resonemangen går inom och utom SSG.
Det är just detta som är styrkan med den kvalitativa metoden; den visar på totalsituationen och
denna helhetsbild möjliggör en ökad förståelse för de aktuella processerna och en djupare
förståelse av sammanhanget.21

2.2.3 Objektivitet och subjektivitet

I uppsatsen grundas empirin på intervjuer på bland annat medlemmarna i fallföretaget. Vi
kommer i intervjuerna att ta på oss rollen som den opartiske utredaren som på ett objektivt
och neutralt sätt förväntas kartlägga och presentera händelser22. Alla människor har olika
referensramar och präglas av tidigare erfarenheter och värderingar och så även vi. Det är svårt
att vara fullkomligt objektiv. Referensram kan benämnas som de samlade kunskaper, normer,
fördomar, handlingsregler med mera som vi innehar. Vidare är objektivitet ett svårdefinierat
begrepp då man kan se det ur flera olika aspekter. Forskare tar här upp betydelsen av
opartiskhet, det vill säga att agera förutsättningslöst i studien.23

Vi har försökt att uppnå fullständighet genom att göra många intervjuer på personer inom och
utom företaget för att på så sätt bilda oss en bred uppfattning om situationen. Vidare har vi
använt oss av många olika källor som representerar olika aspekter av problemställningen för
att uppnå mångsidighet. Detta gäller för såväl teorin som empirin. Trots detta har vi under
uppsatsens gång ställts inför vägskäl där vårt ställningstagande säkerligen har präglats av våra
värderingar.

Vårt val av fallföretag har påverkats av att en av oss har en förälder som är medlem i SSG.
Detta kan innebära en nackdel då författaren i stor utsträckning riskerar att beakta
verkligheten utifrån sina tidigare erfarenheter och därför kan bli ”offer” för omedveten
vinkling. För att i möjligaste mån uppnå opartiskhet har de två övriga författarna varit noga
med att ifrågasätta och ställa sig kritiska till dennes värderingar och åsikter. Det har på detta
sätt skapats mycket diskussioner där värderingar har stötts och blötts. För att inte riskera
partiskhet har vi bandat samtliga intervjuer och skrivit ut dem för att båda skall få tillgång till
samma material och dessutom komma ihåg exakt vad som sagts under intervjuerna. Vidare
har vi också valt att skriva en generell ansats vilket innebär att vi enbart kommer att behandla
företaget som ett fallföretag och ge en lärdom till små företag som skall ta sig in på en
dominerande marknad inom livsmedelsindustrin. Eftersom vi anser att andra företag inom
livsmedelsindustrin ska kunna ta lärdom av våra slutsatser kommer vi att ge en kortfattad
beskrivning av de andra aktörer som finns i branschen för att ge läsaren en förståelse för

21 Wiedersheim-Paul, F & Eriksson, L-T (1991) Att utreda, forska och rapportera
22 Ibid
23 Ibid
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branschen. Dock kommer vi att lägga huvudfokus på spannmålsmarknaden eftersom vi ser att
det finns stora likheter mellan branscherna då de bland annat också är marknader som styrs av
dominerande aktörer.

2.3 Datainsamling

2.3.1 Primärdata

Med primärdata menas att forskaren själv har samlat in data.24 Det har funnits väldigt lite
nedskriven information om hur företaget SSG har gjort sitt inträde på marknaden och
strategierna bakom. Av denna anledning har vi använt oss av intervjuer som
kunskapsinhämtning. Vi har även använt intervjuerna för att se hur responsen har varit av
SSG: s inträde på marknaden. Vi valde att göra ostandardiserade intervjuer. Den
ostandardiserade metoden, även kallad kvalitativ intervjuteknik, används när man vill utröna,
förstå och upptäcka egenskaper hos någon25. Denna metod passade oss bäst när vi ville få ut så
mycket information som möjligt vid intervjutillfället och få möjlighet att avläsa de intervjuade
och deras strategier och tankar. Målet med kvalitativa intervjuer är att frågor och svar skapas
som en följd av tidigare frågor och svar. Detta kräver att intervjuaren är uppmärksam, vaken
och innovativ.26 Man bör vara medveten om att det kan upplevas som hämmande för
respondenten att använda diktafon vid intervjun27. För att vi skulle minska denna eventuella
effekt påpekade vi att samtliga respondenter var anonyma.

Vi valde att intervjua samtliga ägare i SSG och för att få ett bredare perspektiv också VD,
potentiella kunder, redan existerande kunder och också en medlem ur lokalföreningen. Detta
gjorde vi för att få en bredd på materialet då det kan hända att det finns skillnader i visioner
och målsättningar. Vi har även fått kontakta vissa intervjuade för att komplettera vissa
intervjuer. Detta för att få en bredare förståelse och i vissa fall förklaringar på uppgifter som
varit oklara. Bredden på intervjuerna blev dock till vår belåtenhet.

Vi har använt oss av samma ramverk av frågor till ägarna som till VD. Under diskussionen
har vi låtit intervjuerna utvecklas beroende på vilka fakta som uppkommit. De intervjuade har
inte fått tillgång till frågorna innan för att vi skall få så spontana svar som möjligt och för att
de inte skall kunna prata ihop sig med de andra intervjupersonerna. Detta kan hämma
personerna då de i vissa fall inte riktigt vetat hur de skall svara. Innan intervjuerna gjordes
sammanställdes en intervjumall. Detta gjordes för att säkerhetsställa att de frågor och ämnen
som skulle diskuteras var av lämplig karaktär för uppsatsen och dess syfte. Vi har inte ställt
frågorna i någon speciell följd utan använt dem som ett stöd för att föra diskussionen vidare.
Alla genomförda intervjuer spelades in på band för att säkerhetsställa att ingenting missades
vid intervjutillfället. Efter varje gjord intervju gick vi igenom och sammanställde de svar och
diskussioner som framkom under intervjun. Även en allmän diskussion kring vad vi tyckte
om intervjudiskussionen fördes efter varje tillfälle. Allt för att se till att ingen information
skulle gå förlorad. Alla intervjuer är utskriva för att lättare kunna bearbeta materialet inför
analysen28. I våra intervjuer har vi ställt öppna och enkla frågor för att inte begränsa
respondentens svar. Vi valde att göra samtliga intervjupersoner anonyma för läsaren.

24 Andersen, I (1998) Den uppenbara verkligheten - val av samhällsvetenskaplig metod
25 Wiederheim-Paul, F & Eriksson, L-T (1991) Att utreda, forska och rapportera
26 Ibid
27 Andersson, B-E (1994) Som man frågar får man svar
28 Ibid
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2.3.2 Övriga källor

Våra övriga källor består av företagsinternt material såsom stadgar, årsredovisning och
konferensmaterial. Den består också av artiklar ur branschtidningar. De publicerade källorna
som vi har använt, har vi fått genom sökning på databaserna Libris och Lovisa vid Lunds
Universitet. Sökord som vi har använt oss av har bland annat varit externa och interna teorier,
nätverk, relationer, inträdesstrategier och tillit. Vi har också använt information som vi har
fått från elektroniska källor, såsom affärsdata, Elin och Jstor.

2.4 Källkritik

För att bedöma en källas relevans och trovärdighet bör man ha följande kriterier färska i
minnet: samtidighetskrav, tendenskriterium och beroendekriterium29. Alvesson och Sköldberg
lägger till ytterligare ett kriterium nämligen äkthetskriteriet. Vidare anser författarna att all
källkritik har att göra med frågan om förvrängning av information. Författarna förutsätter då
att forskaren inte betraktar verkligheten direkt utan genom något slags medium. Det uppstår
ett tredelat förhållande mellan verklighet – källa – forskare, och förändras däremellan.30

2.4.1 Primärdata

Äkthetskriteriet är vår uppfattning att intervjupersonerna överlag har varit ärliga och öppna
vid våra samtal. Vi är medvetna om att de personer vi intervjuat medvetet eller omedvetet kan
ha vinklat den information som de angivit oss. Detta kan ha många orsaker som att personen
känner sig hämmad på grund av diktafonen, det vill säga att personen inte kan säga hela
sanningen då det kan vara fråga om att personen vill skydda sin egen ställning och därför inte
vill säga för mycket. För att undvika detta har vi givit de intervjuade valen att vara anonyma.
Vidare har vi tagit hänsyn till tendenskriterierna i vår uppsats.

Objektiviteten i den information som de aktuella aktörerna har delgivit oss kan självklart
diskuteras. Vi har försökt att lösa denna objektivitetsproblematik genom att jämföra och
analysera vad de olika intervjupersonerna har sagt och därefter har vi försökt att återge en
sammanställning av deras åsikter.

Vi anser vidare att samtidskriteriet är uppfyllt då vi intervjuat de utvalda personerna i
anslutning till att de inte visste vilken typ av frågor vi skulle ställa så att de inte kunde
förbereda sig. Vi har skrivit under ett sekretessavtal för att inte företagshemligheter skall
blottas och så att de intervjuade skall kunna berätta allt som har varit av vikt för uppsatsen.
Detta påverkar vissa delar i den officiella uppsatsen där bland annat empirin blir tunnare på
grund av borttagna företagshemligheter.

2.4.2 Övriga källor

Såväl Wiedersheim- Paul och Eriksson som Alvesson och Sköldberg menar att
samtidighetskriteriet är av stor vikt31. De data som vi använder oss av måste vara relevanta

29 Wiedersheim- Paul, F & Eriksson L-T (1991) Att utreda, forska och rapportera
30 Alvesson, M & Sköldberg, K (1994) Tolkning och reflektion
31 Wiedersheim- Paul, F & Eriksson L-T (1991) Att utreda, forska och rapportera
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idag och det får inte finnas några risker för efterkonstruktioner. Vid insamlandet av
sekundärdata i form av artiklar, böcker med mera var vi noga med att hitta material som låg
nära i tiden. Vi har haft stor nytta av företagsinternt material från styrelsemöten och
årsredovisningar från vårt fallföretag. Därmed anser vi att samtidighetskravet är uppfyllt i vår
studie.

De teorier som vi har använt oss har varit generella hos olika forskare vilket styrker kriteriet
om äkthet. Många av teorierna har dessutom förekommit som kurslitteratur under våra studier
vid Lunds Universitet vilket vi anser ytterligare stärker tillförlitligheten i deras relevans.

Det huvudsakliga budskapet i tendenskriteriet är att vara uppmärksam på vilka intressen den
så kallat uppgiftslämnaren kan ha haft i frågan.32 För att undgå feltolkningar har vi i
möjligaste mån försökt att finna och använda uppgifternas ursprungskälla. Vi har också under
arbetets gång funnit ett visst beroende mellan forskarna då dessa ofta relaterar till varandra.
Detta har vi dock inte sett som negativt då det snarare bekräftar äkthetskriteriet.

2.4.3 Teori

Litteraturen vi har använt har i huvudsak varit svensk och amerikansk. Vi är medvetna om att
det kan finnas risk för nyansbortfall i vår översättning av den amerikanska litteraturen. Vi har
försökt att översätta alla ord där det med hjälp av den svenska akademiens ordlista har funnits
en bra översättning, övriga ord har vi valt att behålla på amerikanska för att behålla nyansen
och den rätta betydelsen av orden, så att inte missförstånd kan uppstå.

32 Wiedersheim- Paul, F & Eriksson L-T (1991) Att utreda, forska och rapportera
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3. Teori

I teorikapitlet kommer vi att redogöra för de teorier som vi tillämpar för att analysera vårt
empiriska material i enlighet med uppsatsens syfte och problemställning. Vi kommer att
behandla strategiteorier vilka innefattas av externa och interna konkurrensstrategier samt
inträdesstrategier. Vidare kommer vi att behandla nätverksteorier såsom tillit,
nätverksansatsen, resursberoendemodellen.

Vi har valt teorier som vi har funnit relevanta för vår studie. Vi har sett att både externa och
interna faktorer är av betydelse för ett företag som ska träda in och konkurrera på en marknad.
Därför kommer vi att börja med att behandla Porters fem krafter som påverkar en
konkurrenssituation i en bransch som representerar det externa faktorerna. Vi fortsätter sedan
beskriva de interna faktorerna med hjälp av Barneys resursmodell. (se modell s. 9)

3.1 Konkurrenskrafters inverkan på strategival

Porter anser att det är externa faktorer som påverkar vad ett företag har för förutsättningar att
ta sig in på en marknad. Konkurrenssituationen i en bransch kan påverkas av fem olika
krafter: hot från nyetableringar, leverantörers förhandlingsförmåga, kunders
förhandlingsförmåga, hot från substitutprodukter och hot från befintliga konkurrenter. Dessa
krafters samlade styrka bestämmer den potentiella lönsamheten inom en specifik industri.
Således kan möjligheten till lönsamhet skifta från industri till industri beroende på dess
karakteristika. Målet för de personer som utvecklar strategier för ett företag är att finna en
position på marknaden där organisationen bäst kan försvara sig mot dessa konkurrenskrafter,
eller till och med påverka dem i en för företaget fördelaktig riktning. För att kunna göra detta
måste strategerna i företaget gå på djupet för att analysera och förstå de underliggande
faktorer som bestämmer hur industrin fungerar.33 Sandberg och Hofer (1987) håller med
Porter att ett företags förmåga att konkurrera och bli framgångsrika beror på industrins
struktur och karaktäristika34. Barney (1991) menar däremot att ett företags förmåga att
konkurrera och bli framgångsrikt beror till större del på företagets interna tillgångar och
resurser varifrån dess styrkor och svagheter kan utrönas.35

33 Porter, M.E (1980) Konkurrensstrategi: Tekniker för att analysera branscher och konkurrenter
34 Sandberg, W.R och Hofer, C.W (1987) Improving new venture performance: The role of strategy,Industry
structure, and the entrepreneur, Journal of business venturing, Vol. 2, pp.5-28
35 Barney, J.B (1991) Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, Vol.17,
No.1, pp. 99-120
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Figur 4: Branschkonkurrensens drivkrafter 36

3.1.1 Hot från nyetablering

Hur stort hotet från en potentiell nyetablering är beror på de inträdesbarriärer som råder
inom branschen och vilka reaktioner det nya företaget kan förvänta sig från de framtida
konkurrenterna. Om inträdesbarriärerna är höga och om en ny aktör väntar sig starka
reaktioner från redan etablerade företag är det tydligt att denna tänkbara inkräktare inte
kommer att utgöra ett allvarligt hot. Det finns sex identifierbara inträdesbarriärer. 37

• Skalekonomi- avskräcker inträde genom att tvinga nykomlingen att gå in på
marknaden i stor skala eller att hantera en kostnadsnackdel.

• Produktdifferentiering- märkesidentifiering bildar en inträdesbarriär eftersom
inkräktaren blir tvungen att investera tungt för att skaffa kundlojalitet.

• Kapitalbehov- stora finansiella investeringar behövs för att kunna konkurrera med
de redan etablerade företagen i industrin vilket skapar ännu en inträdesbarriär.
Områden som kräver dessa typer av tunga investeringar är, forskning och
utveckling, anläggningar, inventarier, marknadsföring och att kunna bära initiala
förluster.

• Kostnadsnackdel oberoende av storlek- innebär att redan etablerade aktörer har en
fördel jämfört med inkräktaren då de kan ta del av effekterna från inlärningskurvan
och erfarenhetskurvan, ha tillgång till de bästa resurserna och få subventioner från
staten.

36 Porter, M.E (1979) How Competitive Forces Shape Strategy, Harvard Business Review, March-April, i Enis,
B. M., Cox, K. K., & Mokwa M. P. (1995)
37 Porter, M.E (1980) Konkurrensstrategi: Tekniker för att analysera branscher och konkurrenter
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• Distributionskanaler- en ny aktör måste kunna avsätta och distribuera sina varor. Ju
färre distributörer det finns i industrin desto större är sannolikheten att de redan är
bundna till andra aktörer.

• Statliga bestämmelser- regeringen kan begränsa eller helt förhindra inträden i
industrier genom att kräva speciella licenser och begränsa tillgången till råmaterial
uppbundna med sedan tidigare existerande företag. Därför kan en högt
koncentrerad distributionskanal bli en inträdesbarriär.

3.1.2 Leverantörers förhandlingsstyrka

Leverantörer kan genom att höja priser och sänka kvaliteten på sina produkter utöva en
press på andra parter i industrin. Eftersom de andra aktörerna inte alltid kan höja sina priser
eller sänka sina kostnader som en konsekvens av leverantörens handlande, tappar de makt
till leverantörerna som då kan suga ut större vinster ur industrin. Leverantörernas
förhandlingsförmåga är stark när: 38

• Det finns få leverantörer och många företag som vill köpa
• Leverantörernas produkter är unika och när transaktionskostnaden för att byta

leverantör är väldigt höga eftersom organisationerna har investerat mycket i
varandra

• Leverantörerna och deras produkter inte behöver tävla med andra typer av
produkter när de säljer till köparna

• Faran att leverantören kan integrera framåt i ledet
• Den industrin leverantören säljer till inte är viktig för dennes lönsamhet

3.1.3 Kundernas förhandlingsstyrka

Kunderna kan spela ut leverantörerna mot varandra genom att kräva lägre priser, bättre
service och högre kvalitet vilket resulterar i en bättre lönsamhet för kunderna, men en
sämre lönsamhet för de övriga aktörerna i industrin. Köparnas inflytande på industrin är
stort om: 39

• Köparna är få och köper i stora volymer och industrin karaktäriseras av höga fasta
kostnader

• De produkter köparna efterfrågar är standardprodukter eller svåra att differentiera
• Köparna gör små vinster vilket innebär en fokusering på att sänka

inköpskostnaderna, således blir köparna mer priskänsliga
• Den vara eller tjänst som industrin tillhandager har liten betydelse för kvaliteten på

kundernas produkter, vilket också gör kunderna mer priskänsliga.
• Risken för att köparna integrerar bakåt och själva börjar sälja samma produkter som

industrin producerar

3.1.4 Hot från substitutprodukter

Genom att kunna erbjuda ett alternativ till de vanliga produkterna är det möjligt för
substituten att sätta ett tak för prisnivån i industrin och därmed hämma industrins potential.
Om inte aktörerna i industrin på något sätt kan differentiera sina produkter, till exempel

38 Porter, M.E (1980) Konkurrensstrategi: Tekniker för att analysera branscher och konkurrenter
39 Ibid
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genom en kvalitetshöjning, kommer industrin att tappa lönsamhet. De typer av
substitutprodukter som bör ägnas mest uppmärksamhet ur ett strategiperspektiv är de som
är producerade av industrier med hög lönsamhet. Substitutprodukter dyker upp fortare när
någon förbättring har gjorts på substitutens egen industri vilket i sin tur ökat konkurrensen
och förbättrat aktörernas agerande. 40

3.1.5 Hot från befintliga konkurrenter

Existerande företag navigerar kontinuerligt efter en gynnsam position genom bland annat
sin prissättning, introduktion av nya produkter och smart marknadsföring. Graden av
rivalitet mellan organisationerna i industrin kan bero på, (1) hur många aktörer som finns
och hur lika de är i storlek, (2) om tillväxten i industrin är låg eller hög, (3) i vilken
utsträckning produkterna saknar differentiering, (4) hur fort produkterna förbrukas vilket i
sin tur avgör hur attraktivt det är att sänka priserna, (5) vilka utträdesbarriärer som finns
och hur höga de är, (6) olikheten mellan de olika aktörernas strategier och deras sätt att
konkurrera.41

3.1.6 Strategiformulering

När företagens strateger har identifierat och analyserat de underliggande faktorer som
påverkar de krafter som bestämmer konkurrenssituationen i industrin, är det möjligt att hitta
företagets styrkor respektive svagheter. Utifrån detta kan sedan företagen utforma en
positioneringsplan som skyddar företaget mot olika konkurrenskrafter, förbättra företagets
position genom att med strategiska manövrar påverka balansen mellan de fem
konkurrenskrafterna och genom att snabbt svara på de förändringar som sker i de
underliggande faktorer som påverkar konkurrenskrafterna vilket ger organisationen möjlighet
att utveckla en strategi som innebär att just den aktören kommer att ligga ett steg före sina
konkurrenter.42

3.2 Interna resurser som källa till hållbar konkurrensfördel

I motsats till Porter anser Barney att det är de interna resurserna som skapar
konkurrensfördelar och detta formar företagets strategi. Vi har valt att utgå ifrån Barneys
resursbaserade modell.

Företagsresurser innefattar alla förmågor, tillgångar, information, organisatoriska processer
och kunskap som kontrolleras av ett företag så att det kan forma och utföra mer effektiva
strategier. Det är möjligt att dela in resurser i tre olika kategorier, fysiska kapitalresurser,
humankapitalresurser och organisatoriska kapitalresurser. I fysiska kapitalresurser
inkluderas vanligen fabrik, utrustning, teknologi, tillgång till råmaterial och dess geografiska
position. Utbildning, erfarenhet, omdöme, intelligens, relationer och insikt hos medarbetare
faller normalt under humankapitalresurser. Relationer med mellan interna grupper och med
andra företag, koordinering, kontroll, formell och informell planering och företagets formella
rapporteringsstruktur är exempel på organisatoriska kapitalresurser. 43

40 Porter, M.E (1980) Konkurrensstrategi: Tekniker för att analysera branscher och konkurrenter
41 Ibid
42 Ibid
43 Barney, J.B (1991) Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, Vol.17,
No.1, pp. 99-120
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När ett företag implementerar en värdeskapande strategi som inte samtidigt utförs av
konkurrenter, kan det sägas att företaget har en konkurrensfördel (competitive advantage). För
att konkurrensfördelen skall kunna bli en hållbar konkurrensfördel (sustained competitive
advantage) får inte företagets nuvarande eller potentiella konkurrenter kunna ha möjlighet att
kopiera strategin eller dess fördelar. En konkurrensfördel kan endast anses vara hållbar om
den fortfarande går att använda efter att andra företag har försökt att kopiera den. Dock bör
påpekas att en hållbar konkurrensfördel inte kan råda för evigt.44

Figur 5: Den resursbaserade modellen45

3.2.1 Konkurrens med homogena och perfekt rörliga resurser

Genom att studera homogena och perfekt rörliga företagsresurser är det möjligt att undersöka
och förstå resursorörlighetens (resource immobility) inverkan på en hållbar konkurrensfördel.
Det finns knappast en industri där alla organisationer besitter exakt samma resurser. Det kan
då tänkas vara rimligt att utgå ifrån att det existerar industrier som i viss mån karaktäriseras av
resursheterogenitet och resursorörlighet. Företag kan inte räkna med att kunna erhålla en
hållbar konkurrensfördel när resurser av strategisk betydelse är rörliga och jämnt fördelade
över alla konkurrerande aktörer. Rimligtvis måste därför jakten på källor som kan ge hållbar
konkurrensfördel rikta sin uppmärksamhet på resursheterogenitet och resursorörlighet.46

Rumelt (1984) påstår att alla företag som befinner sig i en strategisk grupp eller på en
marknad besitter likvärdiga strategiska resurser och kan därför genomföra likvärdiga
strategier. Om det skulle uppstå resursheterogenitet, till exempel genom ett nytt inträde, skulle
denna resursheterogenitet bara bli kortvarig då de resurser som företag behöver för

44 Barney, J.B (1991) Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, Vol.17,
No.1, pp. 99-120
45 Ibid
46 Ibid
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implementering av sina strategier är lättrörliga. Detta eftersom de kan säljas och köpas på
faktormarknader.47

Om det existerar starka inträdesbarriärer till en industri har företagen som opererar där
möjlighet att uppnå en hållbar konkurrensfördel. Detta har inte de aktörer som inte befinner
sig i industrin, trots att företagen inom industrin är perfekt homogena. Men inträdesbarriärer
är endast möjliga om potentiella eller nuvarande konkurrenter är heterogena vad det gäller
kontrollen av resurser som ej är helt homogena. Företag som skyddas av inträdesbarriärer
måste exekvera andra strategier än de aktörer som försöker ta sig in på det skyddade området
om det ens skall kunna finnas några inträdesbarriärer överhuvudtaget. Inträdes och
mobilitetsbarriärer råder således bara när företag är heterogena vad det gäller kontrollen av
strategiskt viktiga resurser. 48

3.2.2 Företagets resurser en möjlighet till hållbar konkurrensfördel

Ett antagande om att resurser är heterogena och orörliga måste göras om det skall vara möjligt
att hitta källan till en hållbar konkurrensfördel. Ett företag måste besitta resurser med fyra
attribut för att kunna ha förmåga att uppnå en hållbar konkurrensfördel: (a) den måste vara
värdefull så att det går att utnyttja möjligheter eller att undvika hot som finns i omvärlden, (b)
den måste vara sällsynt för potentiella eller existerande konkurrenter, (c) den skall inte gå att
imitera och (d) det får inte existera strategiskt likvärdiga substitut för resursen som är
värdefulla men inte sällsynta eller ofullständigt imiterbara. 49

Värdefulla resurser
Ett företags resurser måste vara värdefulla för att kunna anses vara en källa till en hållbar
konkurrensfördel. För att en resurs skall kunna sägas vara värdefull måste den möjliggöra ett
skapande eller implementerande av strategier som ökar en organisations effektivitet.50

Sällsynta resurser
Om ett företags strategiska resurser inte är sällsynta kan de med stor sannolikhet vara lätt för
andra aktörer att utnyttja. Resursen kan fortfarande ändå vara källa till en vanlig
konkurrensfördel. Det kan dock vara svårt att bedöma hur sällsynt en resurs måste vara för att
kunna generera en hållbar konkurrensfördel. 51

Ej imiterbara resurser
Resurser som både är värdefulla och sällsynta kan vara grund till en vanlig konkurrensfördel.
Men sällsynta och värdefulla företagsresurser kan endast vara en källa till en hållbar fördel
när organisationer som inte har dessa resurser heller inte har möjlighet att skaffa dem. Det kan
identifieras tre olika skäl till att en organisations resurser ej kan bli imiterbara: (a) Sambandet
mellan en organisations resurs och företagets hållbara konkurrensfördel är kausalt tvetydig,
(b) en organisations förmåga att skaffa en resurs beror på unika historiska förhållanden och
(c) resursen som ger företaget en hållbar konkurrensfördel är socialt komplex.

47 Rumelt, R i Barney, J.B (1991) Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of
Management, Vol.17, No.1, pp. 99-120
48 Barney, J.B (1991) Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, Vol.17,
No.1, pp. 99-120
49 Ibid
50 Ibid
51 Ibid
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Kausal tvetydighet råder när sambandet mellan en organisations hållbara konkurrensfördel
och dess resurser inte förstås eller begrips i en begränsad utsträckning av företaget ifråga. När
länken emellan är dåligt förstådd, är det ännu svårare för konkurrerande företag att imitera
företagets framgångsrika strategi eftersom konkurrenterna då inte kan ta reda på vilka resurser
som behöver imiteras.52

Unika historiska förhållanden låter förstå att en organisations möjlighet att utnyttja vissa
resurser beror på företagets plats i tid och rum. Företag som inte har tids- och
rumsberoenderesurser när en unik tidsperiod passerar har inte möjlighet att skaffa dessa
resurser vilket gör dessa resurser ej imiterbara. Det kan hävdas att organisationers verksamhet
inte endast beror på den industristruktur som existerar där företaget verkar vid ett specifikt
tillfälle utan också på den väg som företaget har följt genom historien till den position där de
nu befinner sig. Om en organisation anskaffar värdefulla och sällsynta resurser tack vare sin
unika väg genom historien kan företaget utnyttja dessa resurser för en exekvering av
värdeskapande strategier som inte kan kopieras av andra organisationer eftersom dessa
organisationer inte har gått samma väg genom historien och kan då därför heller inte anskaffa
de resurser som är nödvändiga för en implementering av samma typ av strategi.53

Social komplexitet är den tredje orsaken till att ett företags resurser kan vara ej imiterbara.
Detta grundar sig på att resurserna är socialt komplicerade fenomen, bortom företagets
förmåga att systematiskt styra och påverka dem. Möjligheten för andra organisationer att
imitera dessa resurser är väldigt begränsade när konkurrensfördelar baseras på så
komplicerade sociala fenomen. Exempel på socialt komplexa resurser är de interpersonella
relationer mellan chefer och medarbetare i en organisation, organisationens kultur och ett
företags rykte hos kunder och leverantörer. 54

Substituerbara resurser
Det sista kravet för att en resurs kan vara grund för en hållbar konkurrensfördel är att det inte
får existera någon strategiskt motsvarande eller likvärdig värdefull resurs som är både sällsynt
och ej imiterbar. Två värdefulla resurser kan anses vara strategiskt likvärdiga när de båda kan
utnyttjas åtskiljt för att implementera samma strategier. Substituerbarhet kan ske på två sätt.
Dels då det inte är möjligt för ett företag att imitera en annan företagsresurs exakt kan det
genom att hitta substitutresurser, som gör att det kan skapa och använda sig av samma
strategier som den andra organisationen. Dels kan annorlunda eller olika resurser kan också
vara strategiska substitut. Till exempel kan en företagsresurs i form av en karismatisk ledare
vara strategiskt likvärdig och samtidigt ett substitut till ett annat företags formella
planeringssystem. 55

52 Barney, J.B (1991) Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, Vol.17,
No.1, pp. 99-120
53 Ibid
54 Ibid
55 Ibid
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3.3 Konkurrensstrategier

Efter att ha redogjort för de interna och externa faktorerna som kan vara betydelsefulla att
beakta vid ett strategival kommer vi nu att beskriva olika strategier som finns att tillgå för att
konkurrera på en marknad.

Det finns en mängd olika teorier för hur ett företag bör utforma en strategi. Miller och
Toulouse säger att eftersom ett nytt företag ofta karaktäriseras av begränsade humana och
finansiella resurser måste grundare av nya företag utnyttja möjligheter och använda sig av sätt
att konkurrera med redan etablerade och stora aktörer på en marknad. 56 Tidigare litteratur har
främst behandlat två typer av strategier för nya företag och dess inträden på marknader. Den
första är en nischstrategi vilken undviker direkt konkurrens med starka redan etablerade
aktörer.57 Den andra strategin innebär att företaget går in aggressivt och storskaligt för att
attackera och utmana marknadsledaren.58

Porter anser att det går att identifiera tre olika basstrategier för att konkurrera på en marknad.
(1) Kostnadsöverlägsenhet, (2) Differentiering och (3) Fokusering. Företag bör välja en
huvudlinje eftersom valet och genomförandet kräver en stor ansträngning och en stor
organisatorisk uppbackning. Denna ansträngning och organisatoriska uppbackning kan
försvagas om ett företag väljer fler än en huvudlinje. Olika strategier kan sedan också vara
olika lämpliga beroende på branschstrukturen.59 Fombrun och Wally (1989) styrker Porters
resonemang genom att hävda att det finns tre basstrategier. Enligt dessa två författare är det
tre strategierna kostnadsstrategi, kvalitetsstrategi och teknologistruktur.60 Chaganti, Chaganiti
och Mahajan (1989) har också en strategiindelning väldigt lik Porter. Skillnaden är att
differentieringen är indelad i två delar.61 Miles och Snow (1978) har en helt annan indelning
vilken istället för att grundas på en marknads struktur och karaktäristika, baseras på hur ett
företag kan svara på omvärldstrender. Miles och Snow påstår att organisationer kan
kategoriseras efter hur de samordnar strategi, process och –strukturvariabler under olika
omvärldsomständigheter.62 Vi har kommit fram till att Porters konkurrensstrategier är de mest
relevanta att applicera på vår fallstudie.

56 Miller, D & Toulouse, J (1986) Strategy, Structure, CEO personality and performance in small firms,
American Journal of Small Business, Vol. 10, pp. 47-62
57 Carter, M, Stearns, T.M, Reynolds, P.D, Miller, B.A (1994) New Venture Strategies: Theory Development
With an Empical Base, Strategic Management Journal, Vol. 15, pp. 21-41
58 Ibid
59 Porter, M.E (1980) Konkurrensstrategi: Tekniker för att analysera branscher och konkurrenter
60 Fombrun, C. J. & Wally, S (1989) Structuring small firms for rapid growth, Journal of Business Venturing,
Vol. 4, pp. 107-122
61 Chaganti, R, Chaganti, R & Maharajan, V (1989) Profitable small business strategies under different types of
competition, Entreprenuership Theory and Practice, Vol. 13, pp. 21-35
62 Miles, R. E & Snow, C. C (1978) Organizational Strategy, Structure and Process
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Figur 6: Tre basstrategier63

3.3.1 Kostnadsöverlägsenhet

En möjlig strategi för att lyckas på en bransch är att kunna uppnå en överlägsen
kostnadsstruktur. Låg kostnad i förhållande till konkurrenterna blir hela strategins
genomgripande tema, även om andra områden som kvalitet och service inte får negligeras.
Ett måste vid ett val av denna strategi är energiska ansträngningar för att skapa
kostnadseffektiva anläggningar, ett beslutsamt jagande efter kostnadsreduktioner genom
sträng kontroll av drifts- och allmänna omkostnader, kostnadsoptimering inom områden
som FoU, service, personligförsäljning och undvikning av marginella kunder. En relativt
hög marknadsandel och en gynnsam tillgång till en viss råvara krävs ofta för att kunna
uppnå kostnadsöverlägsenhet. Genomförandet av en kostnadsöverlägsenhetsstrategi kräver
också att företaget designar produkter som är lätta att tillverka, att hålla ett brett sortiment
för att kunna serva många kunder vilket i sin tur innebär att företaget kan dra nytta av
skalfördelar och på så sätt hålla nere kostnaderna. Det krävs också tunga basinvesteringar i
aggressiv prissättning, toppmodern utrustning och resurser att hantera initiala förluster för
att kunna uppnå en hög marknadsandel. En hög marknadsandel med stora volymer
resulterar också i lägre inköpskostnader vilket sänker de totala kostnaderna ytterliggare.
Om ett företag väl uppnår en position som kostnadsledare blir deras marginaler höga vilket
leder till högre lönsamhet som kan återinvesteras i utrustning som kan sänka kostnaderna
ytterliggare. 64

Stordriftsfördelar och andra kostnadsfördelar som är bidragande faktorer till
lågkostnadspositionen sätter också upp etableringshinder för potentiella nya aktörer på
marknaden samtidigt som de gör det svårt att lansera substitutprodukter65

63 Porter, M.E (1980) Konkurrensstrategi: Tekniker för att analysera branscher och konkurrenter
64 Ibid
65 Miles, R. E & Snow, C. C (1978) Organizational Strategy, Structure and Process
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3.3.2 Differentiering

Vid differentiering skapar och erbjuder företaget något som kan uppfattas som unikt på
marknaden. Differentieringen kan ske på olika sätt. Märkesprofil, design, teknologi,
finesser och kundservice är exempel på några dimensioner. Det är fördelaktigt att
differentiera sig längs flera dimensioner. Det skall betonas att bara för att fokusen ligger på
differentiering och inte på en lågkostnadsstrategi får inte betydelsen av att hålla nere
kostnaderna försummas. 66

Differentiering är en väsentlig strategi för att göra resultat över genomsnittet inom en
bransch eller marknad då den skapar en försvarbar position som kan övervinna de fem
olika konkurrenskrafterna. Detta görs bara på ett annat sätt än vid
kostnadsöverlägsenhetsstrategin. Tackvare en uppbyggd märkeslojalitet då kunder är
mindre priskänsliga skyddar differentieringen mot konkurrens. Behovet av
lågkostnadsposition minskas genom en höjning av marginalen i differentieringsstrategin.
Etableringshinder skapas genom den skapade kundlojaliteten och tvånget från varje rival
att försöka överträffa differentieringen. Som ett resultat av de högre marginaler som
differentieringen ger går det att minska inköparnas inflytande och leverantörernas makt
eftersom dessa saknar jämförbara alternativ och blir därför mindre priskänsliga. Med
differentiering kan det vara svårt att uppnå en stor marknadsandel då denna strategi kräver
exklusivitet. Dessutom kanske inte alla kunder är villiga att betala de högre priser som
hänger ihop med en differentiering trots att kunderna vet om företagets överlägsenhet inom
branschen. 67

3.3.3 Fokusering

Denna basstrategi innebär att företaget fokuserar på en viss målgrupp, ett visst geografiskt
område eller ett segment av sortimentet. Fokusering kan precis som differentiering ta olika
former. I motsats till de övriga två strategierna bygger fokuseringsstrategin på att
tillgodose en speciell målgrupp istället för hela branschen. Denna strategi baseras på
utgångspunkten att företaget kan betjäna sin strategiska målgrupp på ett mer optimalt sätt
än vad konkurrenter med en bredare inriktning är kapabla till. Företaget kan uppnå
fokusering antingen genom att frambringa en differentiering genom att bättre tillgodose en
speciell målgrupps behov eller att uppnå kostandsöverlägsenhet vid betjäningen av
målgruppen. Det är också möjligt att använda en kombination av de båda sätten även om
fokusering inte knyts an med differentiering och kostnadsöverlägsenhet i ett bredare
marknadsperspektiv. Fokusering kan också hjälpa till i valet av målgrupper som är minst
drabbade av substitut eller där konkurrensen är som smalast.68

66 Porter, M.E (1980) Konkurrensstrategi: Tekniker för att analysera branscher och konkurrenter
67 Ibid
68 Ibid
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3.4 Inträdesstrategier

Nedan kommer vi att redogöra för faktorer som, enligt Cho et al, kan anses som för- och
nackdelar vid ett inträde på en marknad.

Turordningen och tajmingens betydelse för ett företags inträde och hur de sedan klarar sig
på en ny industri har länge varit föremål för studier. Dock har tidigare studier mest inriktat
sig på tidiga inträden och dess fördelar (First mover avdvantage) och inte på företag som
kommer in senare (Latecomers) och deras fördelar. 69 Företag som gör ett tidigt inträde kan
avskräcka senare inträdesaktörer genom att utföra strategier där de lägger beslag på de
bästa resurserna. En tidig aktör kan också välja de mest attraktiva nischerna och på så sätt
begränsa utrymmet för senare inträdesaktörer.70

3.4.1 Fördelar med tidigt inträde

Inträdesfördelar delas, enligt Cho et al, in i tre områden; marknaden, konkurrenterna och
själva företaget. För de företag som kommer in först ger marknaden dessa organisationer
en möjlighet att genom ständiga produktlanseringar bygga upp ett anseende, varumärke
och image vilket sedan ofta leder till någon form av kundlojalitet. Ur detta fenomen skapas
en byteskostnad (switching cost) det vill säga kostnaden för kunden att byta säljare eller
leverantör. Byteskostnaden kan också hänföras till de initiala investeringar som gjorts och
de transaktionskostnader som drabbar en köpare som måste anpassa sig efter en ny produkt
eller ny leverantör. 71 Lieberman och Montgomery (1988) bekräftar detta genom att anse att
när byteskostnad råder måste senare inträdesaktörer i större omfattning investera i åtgärder
för att locka kunder från den organisation som var tidigt inne på marknaden72. Tidiga
inträdesfördelar kan också uppkomma i anslutning till konkurrens. Genom att vara först
eller tidig kan ett företag ha varit först att tillvarata de möjligheter som bara finns inom en
specifik industri. Det kan vara naturtillgångar, fastigheter, leverantörer och kompetent
personal som besitter de kompetenser som är viktiga. Detta har betydelse för de redan
existerande aktörernas möjligheter att konkurrera. Slutligen har företaget själv en fördel
eftersom de har lärt sig genom att finnas till och bedriva verksamhet. Ett företag som går in
tidigt på en marknad har längre tid på sig att samla på sig erfarenhet om hur allting
förhåller sig och fungerar. Fördelar som ett tidigt inträdesföretag kan utnyttja är adderande
värdeaktiviteter som forskning och utveckling, tidigare marknadsföringsaktiviteter,
utnyttjande av inlärningskurvan och skalekonomi. 73

Enligt Teplensky, Kimberly, Hillman och Schwartz (1993) kan det identifieras tre olika
potentiella strategier för tidiga inträden: nischstrategi, portfoliostrategi och

69 Cho, D-S., Dong, Kim, D-J. & Rhee, D.K (1998) Latecomer Strategies: Evidence from the Semiconductor
Industry in Japan and Korea, Organization Science, Vol. 9, No.4, July-August, pp. 489-505
70 Lieberman, M. B & Montgomery, D. B (1988) First-Mover Advantages, Strategic Management Journal, Vol.
9, pp-41-58
71 Ibid
72 Ibid
73 Cho, D-S., Dong, Kim, D-J. & Rhee, D.K (1998) Latecomer Strategies: Evidence from the Semiconductor
Industry in Japan and Korea, Organization Science, Vol. 9, No.4, July-August, pp. 489-505
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bredfrontstrategi (full-line strategy). 74 Dessa strategier har en stor likhet med Porters tre
konkurrensstrategier; fokuserad, differentierad och kostnadsöverlägsenhet.(se modell s.26)

3.4.2 Fördel med sent inträde

Möjligheter för sena inträdesaktörer, kan också delas in i tre områden: marknaden,
konkurrens och eventuella sena inträdesaktörer. Marknaden är inte statisk utan utvecklas
och förändras ständigt, åt vilket håll är ofta svårt att förutse. Redan befintliga aktörer har
ofta svårt att se och ta till sig dessa förändringar vilket ger möjligheter för potentiella sena
inträdesföretag att träda in på en industri. Tajmingen för sena inträdesföretag är av stor vikt
för dess framgång. Attacken sker ofta när de redan existerande aktörerna försöker råda bot
på sin egen tröghet och har därför blickarna på annat håll. Ett företag som går in sent kan
dra nytta av de tidigare aktörernas misstag och ta lärdom av dessa. Ett företag som träder in
sent möter redan utbildade kunder och en utvecklad teknik. Detta innebär
kostnadsbesparingar för det nya företaget. När det råder stor osäkerhet och stora
förändringar är på gång i en industri, är nya aktörer ofta mer riskbenägna. Nackdelar med
tidiga inträden kan också ta sin form i att en sen aktör åker snålskjuts (free-riding effects)
det vill säga att sena aktörer kan dra nytta av redan utvecklad teknik och utbildade kunder
vilket reducerar den nya aktörens kostnader för bland annat forskning och utveckling samt
resurser för att upplysa kunderna om en produkts användningsområden.75 Guasch och
Weiss (1980) hävdar dessutom att snålskjutseffekter kan hänföras till arbetsmarkanden där
en sen inträdesaktör kan rekrytera redan utbildad personal76.

En stark konkurrensdynamik på en marknad kan vara en fördel för ett företag som inträder
sent på en marknad eftersom redan etablerande aktörer har en djupt nedgrävd tröghet i sin
uppfattning om vilken konkurrens som råder och hur industrin fungerar. Denna tröghet är
svår att råda bot på. Det existerar två typer av trögheter hos organisationer. En hänförs till
de resurser som investerats i fasta tillgångar såsom anläggningstillgångar och
distributionskanaler vilket kan kallas utträdesbarriärer. Den andra typen av tröghet
innefattar de människor och organisatoriska processer som finns i en organisation. Ett
företag har sedan länge inarbetade och svårförändrade procedurer för hur saker och ting
skall bedrivas. Dessa procedurer, rutiner och handlingsmönster har sin basis i de
värderingar och åsikter som människorna i organisationen besitter. Dessa värderingar och
rutiner tenderar att sitta kvar trots stora förändringar i omvärlden. 77

Företaget i sig själv kan vara en sen inträdesfördel. Organisationen kan ha större
finansiella resurser än de aktörer som först tog sig in på industrin. Sena inträdesföretag kan
ha som strategi att låta andra företag först gå in och testa en marknad för att se om den är
lukrativ och sedan själva gå in med stora resurser och dominera. När en organisation har
tidigare erfarenheter inom angränsande områden relaterad till den nya industrin kan den
nya aktören fortare hinna ikapp de aktörer som tog sig in tidigt vilket också kan ses som en
fördel.78

74 Teplensky, J. D, Kimberly, J. R, Hillman, A. L, Schwartz, J. S (1993) Scope, Timing, and Strategic Adjustment
in Emerging Markets: Manufacturer Strategies and the Case of MRI, Strategic Management Journal, Vol. 14, pp.
505-527
75 Ibid
76 Guash, J. L & Weiss, A (May, 1980) Adverse selection of markets and the advantages of being late, Quarterly
Journal of Economics, pp. 453-466
77 Cho, D-S., Dong, Kim, D-J. & Rhee, D.K (1998) Latecomer Strategies: Evidence from the Semiconductor
Industry in Japan and Korea, Organization Science, Vol. 9, No.4, July-August, pp. 489-505
78 Ibid
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Cho et al rekommenderar bland annat att företag som träder in sent på en marknad använder
sig av strategier som inriktar sig på fokusering, om befintliga aktörer har lagt beslag på
konkurrensfördelar som industrin erbjuder, eller en volymbyggande strategi. En annan strategi
är att ha små marginaler och att initialt kanske gå med förlust för att etablera sig på
marknaden. 79

3.4.3 Åtta typer av inträdesstrategier80

Patricia McDougal och Richard D. Robinson, JR (1990) har genom en empirisk undersökning
i form av klusteranalys identifierat åtta åtskiljbara typer av konkurrensstrategier för inträde
som innefattar både bredare strategier samt nischstrategier. Studien genomfördes inom en
enda bransch. Vi har funnit att det endast är strategierna tre och sex som är relevanta för vår
studie. Vi går därför inte närmare in på de övriga strategierna.

Strategi 1: Aggressiv tillväxt via produkter till flera marknader med små kundbeställningar

Strategi 2: Aggressiv tillväxt genom att erbjuda nya produkter till ett konkurrenskraftigt pris
till stora kunder

Strategi 3: Aggressiv tillväxt genom ett smalt utbud av specialprodukter med ett
konkurrenskraftigt pris till ett fåtal större kunder

Denna strategi karaktäriseras av kostnadskontroll och låga priser. Dock undviks konkurrens
genom produktkvalitet, kundservice och reklam. Denna lågkostnadsstrategi utnyttjar också
ofta en integration bakåt för att nå ännu större kostnadsfördelar. Organisationerna som
använder denna strategi erbjuder få produkter till få kunder vilka låses upp med långa
kontrakt. Trots inträde på bred front, en fokus på en speciell kundgrupp och att deras
långsiktiga kontrakt ger en säkerhet finns det uppenbarligen endast begränsade
tillväxtmöjligheter för det nya företaget

Strategi 4: Kontrollerad tillväxt med ett brett spektra av produkter till många marknader
samt integrering bakåt i stor utsträckning

Strategi 5: Kontrollerad tillväxt genom produkter med premiumpris som säljs direkt till
konsumenter

Strategi 6: Begränsad tillväxt genom nischer som erbjuder en bättre produkt och hög
kundservice

Denna strategi baseras på klassisk differentieringsstrategi vilken karaktäriseras av en bättre
produkt som understöds av en hög nivå av kundservice. Här sker inträdet i liten skala med
stegvisa tillväxtmål och möjligen med en kvalitet och servicenisch. Detta kan bero på att
produkter som behöver skräddarsys och kringservice är svåra att applicera i en volymstrategi
vilken kräver en hög grad av standardisering. Små företag med liten marknadsandel har sällan

79 Cho, D-S., Dong, Kim, D-J. & Rhee, D.K (1998) Latecomer Strategies: Evidence from the Semiconductor
Industry in Japan and Korea, Organization Science, Vol. 9, No.4, July-August, pp. 489-505
80 McDougal, P & Robinson, JR, R.B (1990) New Venture Strategies: An Empirical Identification of Eight
Archetypes of Competitive Strategies for Entry, Strategic Management Journal, Vol. 11, pp. 447-467
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de resurser som krävs för de tunga investeringar som krävs för en hög grad av vertikal
integrering.

Strategi 7: Medelhög tillväxt baserad på stadig utveckling av nya kanaler,
varumärkesidentitet och tung reklam

Strategi 8: Begränsad tillväxt vid försäljning av produkter som köps in oregelbundet till
flertalet marknader med en marginell integration framåt.

Marknads-
Omfattning: täckning: Strategier för nya företag:

Breda marknader

Nischstrategi

Smala marknader

Breda marknader

Aggressiv strategi

Smala marknader

Figur 7: Åtta identifierade strategier för nya företag81

81 McDougal, P & Robinson, JR, R.B (1990) New Venture Strategies: An Empirical Identification of Eight
Archetypes of Competitive Strategies for Entry, Strategic Management Journal, Vol. 11, pp. 447-467
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3.4.4 Fyra strategiarketyper82

Carter et al hittade i sin undersökning stöd för uppfattningen om att etablerade
differentieringsklassifikationer misslyckas med att hantera omfattningen av hur nya aktörer
differentierar sig vid inträde på nya marknader. Segmenteringsomfattningen behandlar frågan
om nya aktörer kan konfrontera marknads ledarna genom att gå in på bred front eller om
dessa företag är tvungna att inrikta sig på ett smalt marknadssegment.
Produkt/marknadsföringsdimensionen tar upp strategiaktiviteter som fokuserar på att antingen
att satsa på att förädla produkten eller att marknadsföra produkten som den är. Författarna
hittade fyra industriella strategityper.

Produkt Marknadsföring
Segmenterings-
omfattning

Smal

Bred

Figur 8: Industrikarakteristika och aspekter som skapar differentiering83

Strategi 1: Nya aktörers strategier som riktar sig till ett brett marknadssegment genom att
erbjuda höginnovativa eller högkvalitativa produkter eller tjänster befinner sig ofta i slutet av
distributionskedjan.

Strategierna som det ges exempel på i kvadrat ett i figur 8 ligger nära Porters strategi om
fokus genom differentiering som baseras på produktförbättring. En central punkt i denna
strategi är en avancerad produkt eller processteknik. Denna typ av strategi härskar ofta i slutet
på distributionskedjan inom olika industrier. Kvalitetsförespråkare speglar denna
strategisituation bäst.

Strategi 2: Strategier som betonar produktkvalitet och inte begränsar sig till ett specifikt
segment är tvungna att koncentrera sig på ett bättre värde för att differentiera företaget från
större konkurrenter på industrin. Dessa strategier råder ofta i mitten på distributionskedjan.

82 Carter, M, Stearns, T.M, Reynolds, P.D, Miller, B.A (1994) New Venture Strategies: Theory Development
With an Empical Base, Strategic Management Journal, Vol. 15, pp. 21-41
83 Ibid

1. 3.
¤ Hög teknoligisk intensitet ¤ Låg teknologisk intensitet
¤ Få typer av kunder ¤ Få typer av kunder
¤ Få produktsubstitut ¤ Flera produktsubstitut
¤ Slutet av distributionskedjan ¤ Slutet av distributionskedjan

2. 4.
¤ Hög teknologisk intensitet ¤ Låg teknologisk intensitet
¤ Få typer av kunder ¤ Få typer av kunder
¤ Få produktsubstitut ¤ Flera produktsubstitut
¤ Mitten av distributionskedjan ¤ Början/Mitten av

distributionskedjan
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Strategitypen i kvadrat två liknar den i kvadrat ett men de strategier som befinner sig i denna
ruta försöker att utmana och konkurrera direkt med marknadsledarna inom industrin. Detta
görs genom en kombination av pris och kvalitet. Värdeskapande är denna strategityps
kännetecken. Denna strategityp tenderar att vara den mest använda i mitten på
distributionskedjan där det råder en jämvikt mellan kostnadssparande och produktteknologi.
Nischleverantörsstrategin är dominerande i kvadrat två.

Strategi 3: Nya företagsstrategier som använder marknadsföring för att gräva ut ett smalt
marknadssegment på industrin tenderar att vara mest dominerande nära slutet av
distributionskedjan.

Kvadrat tre åskådliggör strategier för nya aktörer vilka använder en smal geografisk vidd som
bas för sin differentiering. En framgångsrik användning av denna strategi beror på den nya
aktörens förmåga att etablera en skyddad position på marknaden samtidigt som aktören kan
behålla flexibiliteten. Eftersom det finns flertalet substitut till dessa företagsprodukter och
deras kundtyper är diversifierade bör de skapa elastiska strategier genom att kombinera pris
med perceptiva produktattribut. Teknologivärdestrategin är den strategi som passar bäst in i
kvadrat tre.

Strategi 4: Strategier för nya aktörer vilka fokuserar på marknadsföring, utan att rikta sig till
ett speciellt marknadssegment, förlitar sig på att uppnå en fördel genom pris. Denna strategi
råder med störst sannolikhet i början eller i slutet av distributionskedjan.

Ansatsen att nya aktörer har få produktfördelar eller materiella källor till differentiering,
reflekteras av denna strategi. Dessa organisationer försöker skapa differentieringsstrategier
genom att kommunicera kompetenser som innefattas av distributionskanaler, massmedial
påverkan eller demografiexpertis. Vissa forskare anser att detta är otänkbart för nya aktörer då
de är för små. Priskonkurrenter är den gängse strategiarketypen inom kvadrat fyra.

3.5 Tillit

Vi har funnit att nätverk spelar en stor roll i vår studie både internt inom företag och externt
mellan aktörer på marknaden. Nätverk bygger på tillit och relationer och därför kommer vi
först att behandla tillitsteori för att sedan utveckla nätverksteorier.

Barney (1995) hävdar att om förtroende etableras mellan aktörer i en industri kan det
uppfattas det som en konkurrensfördel84. Tillit eller förtroende kan definieras som förväntan
att en aktör (1) skall fullgöra sina åtaganden, (2) agera förutsägbart och (3) agera och
förhandla rättskaffligt även om det finns möjlighet för opportunism.85Det råder stor
tvetydighet i litteraturen om tillitens exakta roll och betydelse för relationer mellan företag
och dess prestationer eftersom förtroende kan analyseras på olika nivåer. Relationerna mellan
ett företags representant (boundary spanner) och dess motsvarighet i den andra organisationen
skapar interpersonell tillit på en individbasis. Trots att individer delar en viss inställning eller
orientering mot en specifik organisation tar tilliten sin början hos den enskilde personen.86

84 Barney, J.B. & Hanson, M.H (1995) Trustworthiness as a Source of Competitive Advantage, Long Range
Planning, Vol. 28
85 Zaheer, A., McEvily, B. & Perrone, V (1998) Does Trust Matter? Exploring the Effects of Interorganizational
and Interpersonal Trust on Performance, Organization Science, Vol. 9, No.2
86 Ibid
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Interorganisatorisk-
tillit

Interpersonell tillit

Figur 9: Interorganisatorisk tillit och interpersonell tillit87

Det interpersonella förtroendet måste därför först analyseras för att man skall kunna förstå
förtroendet på organisationsnivå. Detta förtydligas av Zaheer et al som säger:

”It is individuals as members of organizations, rather than the organizations
themselves, who trust”88

Det är denna individtillit som sedan skall överföras till en organisationsnivå där det sedermera
heter att det är organisationerna som litar på varandra istället för individerna. För att undvika
en förvirring om vem som litar på vem, är det därför viktigt att förstå hur tilliten uppstår och
sprids från individnivå till organisationsnivå. Det är en institutionell process som ligger till
grund för sambandet mellan interpersonell tillit och interorganisatorisk tillit. Med tiden
kommer de allt mer frekventa kontakterna mellan två aktörer att utvecklas till mer stabila och
djupa relationer. Rolldefinitionerna, de implicita reglerna och båda parters åtaganden förblir
orörda och stabila trots att gränssnittspersonerna byts ut efterhand vilket medför etablering av
organisationsstrukturer och rutiner. Således har en institutionaliseringsprocess skett där det
individuella förtroendet har utvecklats till en organisatorisk tillit.89

Till en början skapas tillit successivt mellan organisationer med ett litet antal personer som
har möjligheten att arbeta tillsammans i samband med förhandlingar och
kontraktsdiskussioner. Vid övergången till det operativa arbetet som innebär att samtliga
medarbetare inom organisationerna blir involverade i samarbetet kan svårigheter uppstå. Ur
en anställds perspektiv kan samarbetet uppfattas som ett intrång i deras självständighet90.

87 Zaheer, A., McEvily, B. & Perrone, V (1998) Does Trust Matter? Exploring the Effects of Interorganizational
and Interpersonal Trust on Performance, Organization Science, Vol. 9, No.2
88 Ibid
89 Ibid
90 Planander, A (2002) Strategiska allianser och förtroendeprocesser en studie av strategiska samarbeten
mellan högteknologiska företag, Doktorsavhandling, Lund,
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3.6 Industriella nätverk och nätverksansatsen

Vi har funnit att nätverksteorier kompletterar både Porter och Barney. Nätverket blir som
en sammankopplande länk mellan interna och externa resurser. Vi kommer nedan att
redogöra för nätverksteorier.

Tidigare forskning som behandlat industriell marknadsföring, organisationsmarknadsföring
och organisationsköparbeteende har kommit från två olika forskningstraditioner, en
amerikansk och en europeisk. Båda forskartraditionerna innehåller en stor variation av
ansatser. Industrinätverksansatsen (industrial network approach) har kommit fram från den
europeiska forskartraditionen, vilken utvecklats till ett eget gångbart paradigm. Skillnaden
mellan denna ansats och andra ansatser är dess omfattning. Fokusen är på nätverket istället för
på det individuella företaget. Avsikten är inte att kunna ge råd utan att förklara och beskriva.91

I industriella system är företag involverade i produktion, distribution och användning av varor
och tjänster. Sådana system kan benämnas som nätverk av relationer mellan olika aktörer på
en marknad. Det existerar en arbetsuppdelning i ett nätverk. Olika aktörer efterfrågar resurser
som andra aktörer i nätverket besitter och därför blir företagen beroende av varandra.
Aktiviteterna mellan företagen behöver koordineras. Koordineringen sker inte som i den
traditionella marknadsmodellen genom prismekanismer utan genom en interaktion mellan
företagen i nätverket där priset är en av flera påverkansfaktorer. Således måste
utbytesrelationer etableras med för att ett företag skall kunna få tillgång till de externa
resurser som krävs för att uppfylla sina egna åtaganden. Denna typ av relationer tar tid att
etablera, vilket begränsar en aktörs möjligheter att byta partnerföretag.92

För att kunna etablera sig på en ny marknad eller ett nytt nätverk måste ett företag bygga
nya relationer med nya aktörer. En avslutning av gamla existerande relationer eller en
komplettering av gamla relationer med nya relationer är ett tillvägagångssätt för detta
ändamål. Initiativ kan tas av både säljare och köpare. En köpare kan till exempel etablera
sig på en ny marknad med hjälp av en leverantörs kontaktnät. Eftersom relationer hela
tiden etableras, underhålls, utvecklas och avslutas för att dels ge kortsiktig lönsamhet och
att säkra företagets överlevnad på längre sikt, kan det därför påstås att ett företags
aktivitetsnivå hela tiden eskalerar. Det är genom de olika aktiviteter som ett företag
bedriver i nätverket som utvecklar de relationer vilket skall säkra de livsviktiga resurser
som behövs för organisationens verksamhet. De aktiviteter en viss aktör utför inom
nätverket bestämmer dess position i nätverket. Denna position kan ändras över tiden och
karaktäriserar företagets relation till de andra företagen i nätverket. 93

3.6.1 En modell av industriella nätverk

Modellen består av tre huvudsakliga variabler, aktörer, aktiviteter och resurser. Aktörerna
är de som utför aktiviteter och kontrollerar resurser. Aktörer använder speciella resurser för
att förändra andra resurser på ett speciellt sätt med hjälp av olika aktiviteter. Resurser kan
definieras som verktyg vilka används av aktörer när de utför aktiviteter. Genom de

91 Axelsson, B. & Easton, G (1992) Industrial Networks: A New View of Reality
92 Johansson, J. & Mattson, L.-G (1987) Interorganisational Relations in Industrial Systems: A Network
Approach Compared with a Transaction Cost Approach, Working Paper, Uppsala University
93 Ibid
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ovannämnda definitionerna är ett nätverk av aktiviteter, ett nätverk av aktörer och ett
nätverk av resurser relaterade till varandra. 94

Nätverk av
aktörer

Aktörer

Aktiviteter Resurser

Nätverk av Nätverk av
aktiviteter resurser

Figur 10: En modell över industriella nätverk95

Aktörer
Aktiviteter och resurser kontrolleras av aktörer. Grupper, företag, individer, grupper av
företag kan vara aktörer. Aktörer befinner sig på flera organisationsnivåer i ett industriellt
nätverk. Aktörer kan sägas ha fem olika karaktäristika:

• De utför aktiviteter och bestämmer när dessa skall utföras, utav vem, vilka
resurser som skall användas, hur de skall utföras och om de skall utföras
ensamma eller tillsammans.

• Aktörer utvecklar relationer med varandra genom utbytesprocesser. En aktör
kan få tillgång till andra aktörers resurser eftersom varje aktör är inbäddad i ett
nätverk av mer eller mindre starka relationer.

• Det är aktörens strävan efter kontroll över resurser som styr aktiviteterna.
Kontroll kan vara indirekt eller direkt. Indirekt kontroll grundar sig på
relationer med andra aktörer och det hänförda beroendet till de relationerna
medan direkt kontroll baseras på ägande. Relationer med andra aktörer ger
indirekt kontroll över resurser som är direkt kontrollerade av en annan aktör
beroende på om denna aktör på något sätt är beroende av företaget i fokus.

• Aktörer är målmedvetna. Det generella målet för en aktör är att öka sin kontroll
över nätverket oavsett aktörens specifika mål. Kontroll innebär att företaget kan
uppnå andra mål. Nätverkskontroll uppnås genom kontroll över aktiviteter
och/eller resurser. En organisation kan få ökat självstyre inom ett nätverk
genom att öka den direkta kontrollen av resurser, öka den indirekta kontrollen
genom att skapa relationer med andra aktörer och minska andra aktörers

94 Axelsson, B. & Easton, G (1992) Industrial Networks: A New View of Reality
95 Ibid
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indirekta kontroll genom dessa relationer. Genom kontroll över resurser och
kunskap kan en aktör kontrollera aktiviteter.

• Aktörer har olika kunskap om resurser, andra aktörer och aktiviteter inom ett
nätverk Denna kunskap skaffas i första hand genom aktivitetserfarenheter i
nätverket. Aktörers kunskap och kännedom är koncentrerad till den del av
nätverket där den befinner sig således kan olika aktörer ha olika mycket
kunskap om olika delar av nätverket. 96

Nätverkskontroll är heterogent distribuerad över aktörerna i ett nätverk. En aktörs försök
att öka sin kontroll i nätverket får konsekvenser för de andra aktörerna i nätverket. Kampen
om kontroll kan sägas vara ett nollsummespel då en aktörs ökade kontroll innebär att en
annan aktör samtidigt mister kontroll. I kampen om kontroll använder aktörerna kunskap
om nätverket och deras relationer med andra aktörer som vapen för att öka sin kontroll. Då
olika aktörer också kan befinna sig på olika organisationsnivåer sker denna kamp också
inom organisationer. 97

Aktiviteter
En aktivitet uppstår när en eller flera aktörer utbyter, utvecklar, kombinerar eller skapar
resurser genom att dra nytta av andra resurser. Två typer av aktiviteter kan urskiljas
eftersom olika aktörer besitter olika karaktäristika. De två aktiviteterna är
transformationsaktiviteter och överföringsaktiviteter. Resurser förändras på något sätt
genom transformationsaktiviteter och kontrolleras alltid av en aktör. Flyttningen av direkt
resurskontroll från en aktör till en annan sker genom överföringsaktiviteter.
Överföringsaktiviteter binder samman aktörers transformationsaktiviteter med varandra.
Dessa aktiviteter kontrolleras aldrig av en enda aktör utan påverkar och påverkas av
relationen mellan parterna.98

Nätverksaktiviteter är sammanparade i olika hög grad och på olika vis. En speciell aktivitet
är, generellt sätt, tätt sammankopplad med vissa aktiviteter och löst sammankopplade med
andra. Följaktligen existerar det många relationer mellan olika aktiviteter. Indirekta
relationer finns när aktiviteter kopplas tillsammans via mellanliggande aktiviteter. När två
aktiviteter länkas samman genom specifika aktörer existerar specifika relationer. När
relationerna mellan aktiviteterna är generella antyder det att sambandet dem emellan inte är
beroende av specifika aktörer. Nätverksaktiviteter som utförs av specifika aktörer är aldrig
oersättliga. Om en specifik aktör och då aktivitet försvinner från nätverket kan denna
ersättas genom att nätverket anpassar sig och en annan aktör kanske nu istället utför den
tidigare försvunna aktiviteten. Precis som hela nätverket är aktivitetsnätverket inte perfekt
eftersom förändringar i gamla aktiviteter, uppkomst av nya aktiviteter och en förändring i
aktivitetsordningen kan göra nätverket mer effektivt trots att nätverket kanske domineras
av en aktör. 99

Resurser
Resurser krävs för att kunna utföra transformations- och överföringsaktiviteter. Resurser
kombineras och därför behöver företaget en kombination resurser. Aktörer kontrollerar alla
resurser antingen själva eller tillsammans. Resurserna är heterogena och har attribut utifrån
flera dimensioner. Således kan inte möjligheten till användning av en specifik resurs helt

96 Axelsson, B. & Easton, G (1992) Industrial Networks: A New View of Reality
97 Ibid
98 Ibid
99 Ibid
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klargöras. Det går inte att helt definiera hur en resurs kan kombineras med övriga resurser.
Resultatet av kombinationer kan alltid vidareutvecklas.

Transformationsresurser behövs för att genomföra transformationsaktiviteter och
överföringsresurser är nödvändiga för att utföra överföringsaktiviteter.
Transformationsresurser och överföringsresurser är ömsesidigt beroende av varandra.
Värdet och användandet av en specifik resurs beror på hur den kombineras med andra
resurser. Erfarenhet och kunskap om en resurs är av stor vikt då deras gemensamma
prestation förbättras genom anpassning och experimentell inlärning.

Resurser kan karaktäriseras av den aktör som kontrollerar resursen. De kan också
kontrolleras direkt av flera aktörer tillsammans eller av en enda aktör. Indirekt kan
resurserna kontrolleras av de aktörer som har relationer med den organisation som besitter
och har direkt kontroll över resurserna. Det är viktigare att få kontroll över en resurs ju mer
sällsynt den är vilket också speglas i de ökade ansträngningar som görs för att få den under
kontroll. Om en resurs är lättåtkomlig och finns i överflöd läggs ingen energi på att
kontrollera den. Resurser karaktäriseras också av hur den används inom aktiviteterna och
hur många dimensioner av resursen som används samt hur högt standardiserad resursen är
inom de olika dimensionerna. Intressant är också med vilken kostnad och till vilken
utsträckning resursen kan utnyttjas inom andra aktivitetscyklar och andra
överföringskedjor. 100

Nätverket
Det har tidigare givits en översikt över de tre olika klasserna av variabler och relationerna
mellan dessa element. De tre elementen skapar strukturer som kan döpas till nätverk.
Aktörer utvecklar och vidmakthåller relationer med varandra För att förstå en aktörs
situation krävs kunskap om beskaffenheten hos aktörens relationer med andra aktörer och
därtill en insikt om det vida nätverk av relationer som omger aktören. Industriella
aktiviteter och resurser är på samma sätt relaterade till varandra i mönster som kan ses som
nätverk. Dessa tre nätverk är relaterade till varandra och sammanvävda i ett totalt nätverk.
De tre olika delnätverken är sammanlänkade genom olika krafter varifrån det totala
nätverket kan analyseras. Här följer några viktiga påverkanskrafter:

• Funktionellt ömsesidigt beroende: resurser, aktörer och aktiviteter skapar
tillsammans ett system där oenhetliga krav blir tillfredställda av oenhetliga resurser.

• Maktstruktur: Det existerar betydelsefulla maktrelationer mellan olika aktörer vilka
baseras på kontroll över aktiviteter och resurser. Dessa maktrelationer bestämmer
till en viss utsträckning vilka aktiviteter som utförs.

• Kunskapsstruktur: Kunskap och erfarenhet av nuvarande och tidigare aktörer
utformar aktiviteterna och bestämmer användningen av resurserna. Dessa aktörers
kunskap är dessutom relaterade till varandra.

• Intertemporal ömsesidighet: Nätverket är en produkt av dess historia vad det gäller
investeringar i relationer, medlemmar, rutiner och kunskap. Förändringar måste
accepteras av åtminstone en stor del av nätverket. Således kommer alla
förändringar att bli små och dessutom relaterade till tidigare händelser.

100 Axelsson, B. & Easton, G (1992) Industrial Networks: A New View of Reality
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Nätverksmodellen som beskrivits här ovan föreslår mekanismer där stabilitet och dynamik
i industriella system inte bara samverkar utan att de också är beroende av varandra. 101

3.6.2 Relationer i industriella nätverk

I industriella nätverk utvecklar, etablerar och underhåller företag långlivade relationer med
varandra. Tanken är att dessa relationer skall minska transaktionskostnader och
produktionskostnader, underlätta kunskapsöverföring och överlåta kontroll till den andra
partnern över sitt egna företag. Relationerna kan också fungera som brobyggare till andra
aktörer på marknaden eller till att mobilisera mot ett hot från en tredje part.102

Ömsesidig orientering Utbytesprocess
- Interaktionsberedskap - Socialt utbyte
- Gemensam kunskap - Affärsutbyte
- Respekt för varandras - Informationsutbyte

intressen Anpassningsprocess
Investeringar - Produkter
Bindningar - Produktion
Beroende - Rutiner

Figur 11: Relationer och interaktion på industriella marknader103

En relation mellan två organisationer kan ses som en ömsesidig orientering mot varandra.
Detta kan tolkas som att båda företagen är redo för att interagera med varandra och att de
har en förväntan om att så kommer att ske. Det går att identifiera två olika men nära
besläktade typer av interaktion: utbytesprocessen och anpassningsprocessen. Dessa två
typer av interaktion står för de dynamiska aspekterna i en relation. Ömsesidig kunskap är
också underordnat ömsesidig orientering vilket innebär att företagen bör ha en ömsesidig
kunskap om varandra och att båda parter är medvetna om den andres intressen och visar
dessa uppmärksamhet. 104

Det är utbytesprocesser mellan aktörerna som skapar relationerna. Det primära draget av
utbytesprocessen är de lockelser de båda parterna erbjuder varandra. Ömsesidighet och att
de båda företagen respekterar varandras intressen är viktiga faktorer. Blau (1968) beskriver
relationer med socialt utbyte som följer105:

” Social exchange relations evolve in a slow process, starting with minor transactions in
which little trust is required because little risk is involved and in which both partners can

101 Axelsson, B. & Easton, G (1992) Industrial Networks: A New View of Reality
102 Ibid
103 Johansson, J. & Mattson, L.-G (1987) Interorganisational Relations in Industrial Systems: A Network
Approach Compared with a Transaction Cost Approach, Working Paper, Uppsala University
104 Ibid
105 Blau, P (1968) The Hiearchy of Authority in Organisations, American Journal of Sociology, Vol. 73,
pp. 453-467

Relationer Interaktion
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prove their trustworthiness, enabling them to expand their relation and engage in major
transactions”

Enskilda utbyten ses i detta fall som integrerade delar i en process där aktörerna gradvis
bygger upp ett ömsesidigt förtroende mellan varandra. Speciellt i leverantör till
kundrelationer är sociala utbyten en väldigt viktig beståndsdel i att bygga upp en
gemensam tillit. 106

Det är också viktigt att den sociala utbytesprocessen innehåller teknologiska-, logistiska-,
kunskapliga- och tidselement vid sidan av det sociala elementet. Processen är dock inte
endast vigd åt inlärning den måste också innehålla anpassning. Det uppkommer alltid
några problem som måste lösas för att organisationerna återigen skall passa ihop, lösningen
på problemen är ofta att företagen genomför en ännu djupare anpassning. Detta är ett
mycket viktigt drag hos relationerna företagen emellan. Anpassningarna kan genomföras
på flera plan. Det kan röra sig om modifieringar av produkter, produktionsprocesser,
logistiksystem, administration och kunskapsöverföring så att dessa faktorer blir kompatibla
och överensstämmer med båda aktörers krav. Vissa anpassningar tar också sin form av
gemensamma specifika investeringsprojekt till exempel anskaffning av speciella maskiner
eller av systembyten. De flesta anpassningar och justeringar sker dock stegvis under den
dagliga driften som ett resultat av en ökad erfarenhet att arbeta med varandra.107

Det finns tre grundläggande anledningar för anpassning. Först och främst binder det
företagen närmre varandra. Parterna blir mer och mer beroende av varandra. Förhållandet
mellan företagen behöver inte vara ömsesidigt utan snarare är det så att det råder en
asymmetri i beroendeförhållandet då den ena parten är mer beroende än den andra. En
andra anledning är att de långtgående relationerna medför att parterna löser konflikter
genom en dialog och förhandling istället för att bara byta leverantör eller kund. Företagen
kanske utvecklar egna unika vägar att lösa konflikter på. En tredje anledning för
anpassning är att de två parterna börja prata samma språk, få mer strömlinjeformade
värderingar, kommer fram till en gemensam affärsetik och en kunskap om varandras
framtida behov av resurser som krävs för framtida strategier. 108

Den största betydelsen för existensen av relationer är att företag inte kan ses som
oberoende enheter vilka kan välja motsvarigheter när som helst, utan som enheter som är
sammankopplade med varandra vilka sedan bildar högst komplexa och specialiserade
strukturer. Skiljelinjen mellan samarbete och konflikt har tidigare ansets utgöra ett företags
yttre gräns. Den motsvariga förklaringen på ett företags koordination är hierarki och
marknadsmekanismer. Existensen av relationer gör denna bild mer oklar. Det finns stora
möjligheter till samarbete med externa enheter genom till exempel en formering av
koalitioner. Att se företaget som en del av ett nätverk istället som en oberoende och fri
organisation på en atomistisk marknad kan i många fall vara fördelaktigt.109

106 Johansson, J. & Mattson, L.-G (1987) Interorganisational Relations in Industrial Systems: A Network
Approach Compared with a Transaction Cost Approach, Working Paper, Uppsala University
107 Ibid
108 Ibid
109 Håkansson, H (1987) Industrial Technological Development: A Network Approach
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3.7 Resursberoendeansatsen

Eftersom både interna och externa resurser är viktiga att behärska vid ett inträde på en
marknad med dominerande aktörer har vi valt att studera resursberoendeansatsen.

Resursberoendemodellen försöker beskriva mängden av relationer som existerar mellan
industriella organisationer. Den centrala uppfattningen är att organisationer använder
relationer och nätverk för att säkra tillgång till de resurser som är livsviktiga för
organisationens fortlevnad. Enligt denna ansats är det resursbehovet som styr företagets
beteende vilket får implikationer för hur olika relationer hanteras. Fokusen ligger på den
enskilda organisationen och nätverket beaktas utifrån denna organisations perspektiv.110

3.7.1 Organisationers sociala kontroll

Ömsesidigt beroende finns i sociala system när en part inte helt kan kontrollera alla
faktorer som är nödvändiga för genomförandet av en aktion eller för att få ut det man vill
från denna aktion. En säljare är ömsesidigt beroende av en köpare eftersom en köpprocess
kräver bidragande aktiviteter från båda parter. Ömsesidigt beroende är inte alltid balanserat
eller symetriskt, det kan vara asymmetriskt. Ömsesidigt beroende är av stor vikt för ett
företag eftersom det har stor betydelse för om organisationen kan uppnå sina mål eller inte.
Ömsesidigt beroende är ett resultat av det faktum att företag måste ha utbyten med de
element som finns i omvärlden. Organisationer bedriver utbyten och transaktioner med
andra grupper av företag för att kunna säkra de resurser som krävs för organisationens
existerande. Dessa transaktioner kan innehålla fysiska eller monetära resurser, information
eller social legitimitet. En organisation får förlita sig på att omvärlden kan stå till tjänst
med de resurser som krävs eftersom det enskilda företaget inte är självförsörjande.
Organisationer kan inte överleva om de inte är mottagliga för omvärldens krav. Krav från
olika omvärldsgrupper kan ofta stå i konflikt med varandra och begränsa företagets
möjligheter att bedriva sin verksamhet. Alltså kan inte ett företag svara och anpassa sig
efter alla krav som kommer från omvärlden. 111

Genom att förstå villkoren för social kontroll hos organisationer är det möjligt att få en
förståelse för hur organisationer underordnar sig eller undviker inflytande. Genom
inflytande kan sociala aktörer försöka att kontrollera externa organisationer så att det är
möjligt att få tillgång till viktiga resurser. Social kontroll innefattar en process där både den
som har inflytande och organisationen i fokus agerar för att kunna påverka de faktorer som
styr inflytandet. Påstående att en organisation är en samling av stödaktiviteter antyder att
en viktig faktor som bestämmer en organisations beteende är beroendet till övriga parter
och de stödaktiviteter som de levererar. En organisations strävan att tillfredställa en annan
grupp av företag kan ses som en följd av dess beroendeförhållande till den gruppen samt i
vilken utsträckning kraven från just den gruppen står i konflikt med kraven från en annan
grupp. Tre kritiska faktorer kan bestämma en organisations beroende av en annan
organisation:

• Resursens betydelse, det vill säga hur viktig den är för företagets fortlevnad.
• I vilken utsträckning intressegruppen har beslutsrätt över resursens fördelning och

användning.

110 Håkansson, H (1987) Industrial Technological Development: A Network Approach
111 Pfeffer, J & Salancik, G. (1978) The External Control of Organisations
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• Antalet alternativ som finns och intressegruppens kontroll över resursen.112

3.7.2 Resursens betydelse

Det går att identifiera två betydelsedimensioner för ett resursutbyte.
• Utbytets (exchange) relativa omfattning vilken beskrivs av utbytets proportion av

insatsvaror (inputs) och färdiga produkter (outputs). Exempelvis är ett företag som
endast säljer en produkt eller service mer beroende av dess kunder än en
organisation som har en mer varierad utmatning vilken säljs på ett större antal
marknader. Samtidigt är en organisation som är beroende av en speciell typ av
inmatning mer beroende av sina leverantörer än de organisationer som kan använda
en mängd olika typer av insatsvaror.

• Insatsvarornas och de färdiga produkternas kritiska betydelse för organisationen är
den andra betydelsedimensionen för resursutbyte. Det kritiska är förmågan hos
organisationen att fortsätta sin verksamhet utan att ha tillgång till de kritiska
resurser eller marknader som krävs för produktionen och avsättningen av företagets
produkter. En resurs kan vara kritisk trots att den bara är en liten del av en
organisations inmatning. Dessutom kan resursens kritiska betydelse skifta när det
sker förändringar i omvärlden. 113

3.7.3 Beslutsrätt över resursallokering och användning

Det finns ett flertal olika typer av resursbeslutsrätt. Denna beslutsrätt är en maktfaktor av
stor betydelse och förstärks ytterliggare när utbudet av denna resurs är knapp. Beslutsrätten
är dock sällan absolut när det finns en hög koncentration av organisationer och
intressegrupper med en stor varians av lagar och normer. Kontrolleringen av resurser kan
ske på olika sätt. Kontroll genom ägande eller besittande är ett sätt att kontrollera en resurs.
Det kan vara besittandet av en viktig kunskap eller ägandet av fördelaktiga
produktionsfaciliteter. Tillgången till resursen är ett andra sätt för kontroll av spridningen
av resursen. De går att bestämma tillgången till en resurs utan att äga den. Varje process
som på något sätt kan påverka fördelningen av resursen kan sägas ge någon form av
kontroll. Det verkliga användandet av och den som använder en resurs är en tredje
möjlighet till kontroll. Det är möjligt att en resurs kan används av andra som inte äger eller
har resursen i besittning om användarna har någon form av kontroll över resursen.
Exempelvis kan taxichaufförer vägra ta körningar till farliga områden i en stad trots att
taxibolaget kräver det. Det fjärde sättet att kontrollera en resurs hänförs till förmågan att
införa och upprätthålla regler som reglerar besittningen, ägandet, allokeringen och
användningen av en viss resurs. 114

3.7.4 Koncentration av resurskontroll

En organisations beroende av en annan beror på koncentrationen av resurskontroll. Det kan
definieras som i vilken utsträckning inmatnings och utmatningstransaktioner görs av
relativt få, eller kanske bara en organisation av betydelse. Antalet leverantörer eller köpare
är inte den avgörande parametern, utan istället om det enskilda företaget kan få tillgång till
resursen från alternativa källor. Det finns många sätt för hur en hög koncentration kan

112 Pfeffer, J & Salancik, G. (1978) The External Control of Organisations
113 Ibid
114 Ibid
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uppstå. Monopol kan uppstå när en aktör har eller får en position på en marknad som enligt
lag är skyddad från konkurrens. En grupp av organisationer kan agera som en aktör genom
kartellverksamhet. När aktörerna är få och har liknande mål samt om kostnadsstrukturerna
är implicita blir en koordination av företagens aktioner möjlig. Kollektiva organisationer
och sammanslutningar är också ett sätt att skaffa sig koncentration och tillgång till vissa
resurser. Fackföreningar, handelsföreningar och yrkesföreningar är exempel på instanser
som försöker uppnå koordinerade aktiviteter och få många individer att agera som en
enhet. 115

115 Pfeffer, J & Salancik, G. (1978) The External Control of Organisations
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4. Branschpresentation

I detta kapitel kommer vi att beskriva kortfattat hur livsmedelsbranschen är uppbyggd och
vad en råvarumarknad är för något för att ge läsaren en bredare förståelse för vår uppsats.
Vidare kommer vi att beskriva aktörerna i branschen och hur konkurrenssituationen ser ut etc
för att sedan gå in mer på spannmålssektorn.

4.1 Introduktion

Världen blir för varje dag som går allt mer globaliserad. Detta innebär att vi får en öppnare
och en mer konkurrensutsatt marknad. För att företagen på dagens livsmedelsmarknad skall
klara av globaliseringen är det många som går ihop i allianser eller som köps upp för att bli
starkare på marknaden. Idag finns det en tendens att aktörerna blir större och större på
marknaden för att få en starkare ställning och kunna konkurrera med utländska aktörer. 116

Inom många sektorer på livsmedelsmarknaden har monopolliknande situationer skapats.
Genom att få en starkare ställning får företaget också en starkare förhandlingskraft mot
leverantörer och kunder.117

Livsmedelsbranschen, och i synnerhet jordbrukssektorn har påverkats mycket av Sveriges
inträde i EU 1995.118 Dessförinnan hade ett beslut fattats om att livsmedelsproduktionen i
Sverige skulle avregleras vilket har inneburit att de senaste åren har varit en period med
mycket ändrade spelregler för livsmedelsproducenterna.119

Den totala produktionen av spannmål inom EU: s 15 länder uppgår idag till cirka 210 miljoner
ton. Sveriges produktion svarar för cirka sex miljoner av dessa. Vårt fallföretag har en
omsättning på cirka 100 000 ton.120 I Sverige finns det ca 360 000 ägare av skog och jord.

4.2 Vad är en råvarumarknad?

Enligt Katarina Gillblad på Agronomics121, kan råvarumarknaden delas in i två delar, den
hårda och den mjuka. Den hårda råvarumarknaden består av bland annat olja, mineraler och
metaller. Inom denna kategori kontrolleras resurserna av ett fåtal aktörer och
kapitalintensiteten är hög. Den mjuka råvarumarknaden består av spannmål, kaffe, kakao,
tobak m.m. Denna kategori präglas av många små producenter och få stora köpare.122

Livsmedelsbranschen innefattas av den senare och det är denna vi har valt att studera.

Priset får en mycket större rörlighet på den mjuka råvarumarknaden då det finns många
producenter och få köpare, vilket innebär att producenten har mindre möjligheter att påverka
priset. Vid en jämförelse med oljebranschen, där det finns ett fåtal stora producenter och ett
fåtal stora köpare, ger detta en helt annan prisbild då utbud och efterfrågan är mer jämn vilket

116 Agronomics 2:a internationella konferens: Sverige – En del av världsmarknaden i Alnarp (2002-11-14)
117 Intervju med Katarina Gillblad, Agronomics (2002-12-05)
118 Ibid
119 www.atl.nu (2002-04-30) Mejerierna är snälla och följer marknadens regler
120 Intervju med VD
121 Agronomics – Nyhetsbyrå som sammanställer fakta om jordbrukssektorn
122 Intervju med Katarina Gillblad, Agronomics (2002-12-05)
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inte ger lika stora prisfluktuationer. Sveriges prisbild på den mjuka råvarumarknaden
påverkas av valutaförändringar och råvarupriserna i världen. Prissättningen är inte helt perfekt
eller global på grund av råvarornas olika kvaliteter och beroende på den geografiska
lokaliseringen. Transportkostnaderna påverkar priset mycket.123 Prissättningen är inte heller
perfekt av det skälet att EU sätter upp interventionspriser124 på olika produkter.

Branschens uppbyggnad

5. Slutkund

4. Handeln

3. Förädlare

2. Uppköpare

1. Producent

Figur 12: Ägares syn på branschens uppbyggnad från producent till slutkund125

Figuren ovan visar hela ledet från producent till slutkund. Producenten, den lokale
lantbrukaren tar fram råvaran och säljer därefter köttet eller spannmålen till en uppköpare, ett
mellanled som i sin tur säljer råvaran vidare till en förädlare. Förädlarna kan bland annat vara
livsmedelsproducenter, mälterier, mejerier eller brännerier. Efter förädlingen köps varan upp
av handelsledet vilket sedan går till en butik och slutkonsumenten.126

123 Intervju med Katarina Gillblad, Agronomics (2002-12-05)
124 Ett interventionspris är ett minimipris som EU garanterar
125 Intervju med ägare D
126 Intervju med ägare D
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4.3 Kooperationer

Det är mer regel än undantag att livsmedelsproducenter i Sverige tillhör någon form av
kooperation. Det finns även många exempel på att producenten tillhör flera olika
kooperationer på en gång. Detta kan exemplifieras genom att titta på en mjölkproducent.
Lantbrukaren kan vara med i Skånemejerier eller Arla för avsättningen av sin mjölk, de
uttjänta mjölkkorna eller kalvarna skickas exempelvis till Scan medan fodret köps in via
Svenska Lantmännen.127

4.4 Några sektorer inom livsmedelsbranschen

4.4.1 Jordbrukssektorn

Inom jordbrukssektorn råder en oligopolsituation som nära nog tangerar till att vara en
monopolsituation. År 2001 skedde en fusion av de olika delkooperativen inom Lantmännen
organisationen i Sverige. Målet var att centralisera verksamheten till att bli Svenska
Lantmännen. Svenska Lantmännen blev på detta sätt rikstäckande och en ännu starkare aktör
på jordbruksmarknaden.128 Det råder idag en mycket liten konkurrens inom
jordbruksmarknaden på grund av att de aktörer som finns är både för små och för lokala för
att ses som rättmätiga konkurrenter till Svenska Lantmännen.129

4.4.2 Köttsektorn

På köttmarknaden i Sverige har det också skett en del förändringar de senaste åren. Tidigare
bestod köttindustrin av ett 20-tal slakterier som drevs i kooperativ form. Dessa kooperativ har
under de senaste åren slagit sig samman i olika fusioner och resultatet har blivit en
rikstäckande organisation, Swedish Meats. 130 De lantbruksägda slakterikoncernerna Swedish
Meat och Spira är de dominerande aktörerna på köttmarknaden i Sverige idag.131 Lönsamheten
inom Swedish Meats har varit mycket dålig de senaste åren. Krismedvetenheten har inte varit
hög, framförallt inte inom Swedish Meats. Enligt den nye VD:n, Peter Rasztar har det funnits
en hög grad av låt-gå-mentalitet inom organisationen. Han säger vidare att besluten som tagits
inom koncernen har baserats på konsensus, att alla måste vara överens innan ett beslut har
fattats. Det är bra med konsensus men ibland krävs det snabbhet och flexibilitet, säger han.132

Sverige har haft strikta regler om hur uppfödningen av kreatur skall gå till. Detta har resulterat
i att Sverige inte har drabbats av varken galna ko-sjukan (BSE) eller mul- och klövsjuka. Från
1996 har BSE satt skräck i Europas producenter och konsumenter. Sverige är det enda landet
inom EU som inte har något diagnostiserat fall av BSE. Karin Eriksson har utnyttjat detta
faktum och startade ett företag för koförmedling. Det råder ett överskott på djur i Sverige och
istället för att de ska gå till slakt i onödan exporterar hon dem till länder ute i Europa och dess
omnejd. Hon anser att Sverige har en optimal situation då djuren är så friska.133

127 Intervju med VD
128 Agronomics 2:a internationella konferens: Sverige – En del av världsmarknaden i Alnarp (2002-11-14)
129 Intervju med Katarina Gillblad, Agronomics (2002-12-05)
130 Ibid
131 www.atl.nu (2001-01-09) Halvmiljard back för Swedish Meats och Spira
132 www.atl.nu (2001-03-08) Supervd:n som ska rädda Swedish Meats
133 Dagens Industri (30 Dec 2002) Svenska kor säljer som smör
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”Vi är ju helt BSE-fria men också fria från andra sjukdomar som finns i Europa,
som mul-och klövsjuka och tbc.” 134

Köttindustrin påverkas av vad som bestäms i EU-kommissionen gällande uppfödning och
veterinärkontroller med mera. Sverige har alltid legat långt framme i detta avseende och detta
gör att de striktare reglerna inte får lika stora konsekvenser för de svenska köttproducenterna.
Nyligen infördes strängare regler för hur svinproduktionen ska gå till. Dessa regler kan gå
ned i detalj så som att svinen måste ha halm att böka i och att personalen måste ha utbildning
i djurhälsa.135

VD:n för Swedish Meats, Peter Rasztars, anser att marknaden idag vill ha en ren
industriråvara som är billig, enhetlig, mager och säker. Men detta måste kunna produceras på
ett rationellt och lönsamt sätt. Han anser inte att det finns utrymme för ekologisk småskalighet
inom Swedish Meats.136 Det blev uppståndelse då Milko, som har en monopolställning inom
mejeriföreningarna, tackade nej till mjölk från Belgisk blå-kor. Mjölkproducenterna ansåg att
det var fel av Milko att inte ta emot leveransen då det inte finns andra alternativ för den
enskilde mjölkbonden samt att Belgisk blå inte är förbjuden i Sverige. Milko kommenterar
med att 86 % av marknaden inte vill ha med Belgisk blå att göra och att det är viktigt att själv
sätta gränser för att stärka förtroendet för produkterna.137 Enligt en avhandling gjord av Anna
Hedberg vid Sveriges Lantbruksuniversitet så missbrukar inte mejerikooperationen sin
monopolställning i sin prissättning. Om de hade utnyttjat marknadsmakt felaktigt så hade
framförallt vinstmarginalerna på en svårersatt vara som mjölk vara mycket högre.138

4.4.3 Fågelsektorn

Fågelindustrin har fått ett rejält uppsving på senare år. Mycket av detta förklaras med de
skandaler som varit inom köttindustrin i form av galna kosjukan.139 Kronfågel och Kronägg
har visat mycket goda resultat och är den mest vinstgivande delen i LRF. 140

Vid kläckning av värphöns finns det idag endast en stor aktör, Gimranäs, som ägs av Börje
Hjalmarsson. För några år sedan fanns det fyra kläckare av betydelse på värphönssidan;
Gimranäs, Swedfarm, Verntofta och Västfarm. Idag är de tre sistnämnda uppköpta av
Gimranäs. Sverige anses vara en för liten marknad för att kunna ge avkastning på de
rationaliseringar som skett inom Gimranäs. Export är en nödvändighet för att överleva anser
Börje Hjalmarsson.141

134 Karin Eriksson i Dagens Industri (30 Dec 2002) Svenska kor säljer som smör
135 www.atl.nu (2001-01-18) EU-kommissionen kräver lösdrift för suggor
136 www.atl.nu (2001-03-08) Supervd:n som ska rädda Swedish Meats
137www.atl.nu (1999-02-25) Hagelgren polisanmäler Milko
138,www.atl.nu (2002-04-30) Mejerierna är snälla och följer marknadens regler
139 Intervju med Katarina Gillblad, Agronomics (2002-12-05)
140 www.atl.nu (2002-05-26) LRF offrar Kronfågel
141 www.atl.nu (2000-01-14) Gimranäs får monopol på kläckning av värphöns
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4.5 Konkurrenssituationen inom branschen

Konkurrensen inom den svenska dagligvarubranschen är mycket svag och detta är en av
orsakerna till våra höga livsmedelspriser.142 Ulf Johansson, docent vid företagsekonomiska
institutionen, Lunds Universitet menar att konkurrensen måste fungera både i leverantörsledet
och handelsledet om priserna ska bli lägre för slutkonsumenten. Vidare menar Ulf Johansson
att handeln har större makt än leverantörerna som ofta lever under ganska pressade
förhållanden. Men inom leverantörssektorn är koncentrationen ändå hög och det är inom
mejeri, kött och chark som koncentrationen är högst. Ulf Johansson upplever att det finns en
trend inom alla sektorer att gå mot allt färre leverantörer.143

Men om det är leverantörerna eller handelsledet som driver upp livsmedelspriserna finns det
delade meningar om, beroende på vilken part man frågar.144 Mats Johansson VD på Axfood
och Andreas Falkenmark VD för Coop anser att leverantörerna har möjlighet att rationalisera
sin verksamhet genom att se över säljaktiviteter och att arbeta mer med logistik för att skapa
ett effektivare varuflöde. Fem stora leverantörer står idag för hälften av livsmedelsbutikernas
inköp. En eller två leverantörer kan ha närmare 100 % av marknaden inom en
livsmedelskategori. Idag blir leverantörerna successivt färre och större vilket innebär att det
blir vanligare med fusioner och uppköp hos leverantörer som i sin tur ökar deras makt. För att
nämna några så har Pååls gått ihop med Pågen, Cloetta med Fazer och Nestlé med Semper de
senaste åren.

Miljöpolicy
Det råder delade meningar om hur den allt hårdare miljö- och djurskyddskraven påverkar
industrin. Enligt hälso- och konsumentskyddskommissionären David Byrne är de striktare
reglerna inom EU ett sätt för framförallt köttindustrin att förbättra sitt rykte. Eu-
kommissionens vetenskapliga kommitté tror däremot att konsumenterna inte är redo att betala
mer för kött som är producerat under bättre etiska förhållanden. Marknaden är inte mogen
än.145 Samtidigt jobbar många livsmedelsproducenter med att ta fram rena produkter. Både
grisjätten Danish Crown och kycklingföretaget Danpo i Danmark försöker ta fram produkter
som är GMO-fria men utan några resultat. GMO innebär att forskaren har tagit en gen från
växtriket och en gen från djurriket och korsat dessa två med varandra.146 Det krävs att de
slaktade djuren endast ätit GMO-fritt foder och det är en produkt som foderindustrin i
Danmark inte har.147 Sverige kan erbjuda GMO-fritt kött men de svenska producenterna är
dåliga på att tala om detta för konsumenterna och marknadsföra det som ett mervärde.148

Redan 1999 startade organisationen Konsumenter i Samverkan en kampanj mot genmat.
Annonskampanjen löd:” ”Nej tack till genmaten! Vi har inte bett om den.” De anser att det är
konsumenternas demokratiska rätt att få veta och välja vad de köper och äter. Organisationen
företräder bland annat Familjejordbrukarna, Hälsofrämjandet, allergiker och vegetarianer.149

142 Svenska Dagbladet (2002-11-06) Färre matleverantörer men mer makt
143 Svenska Dagbladet (2002-11-06) Handeln flyttar fram positionerna
144 Svenska Dagbladet (2002-11-06) Färre matleverantörer men mer makt
145 www.atl.nu(2001-01-18) EU-kommissionen kräver lösdrift för suggor
146 Intervju med Katarina Gillblad, Agronomics (2002-12-05)
147 www.atl.nu (2001-09-19) Hopplöst producera GMO-fritt kött
148 Intervju med Katarina Gillblad, Agronomics (2002-12-05)
149 www.atl.nu (1999-01-09) Kampanj mot genmat
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Sverige ligger långt fram när det gäller säkerhetsfrågor. Veterinärer och myndigheter har
starkare ställning i Sverige än i andra länder i Europa. Sverige har en bakgrund och en lång
erfarenhet att stå på. Redan 1952 hade Sverige en matkatastrof i Alvesta då 90 personer dog
och tusentals insjuknade i salmonella. Detta skapade en enorm medvetenhet i hela
livsmedelsbranschen om hygien, hälsa och djurskydd. Inom lantbrukarrörelsen har man haft
en hög beredskap och arbetat förebyggande i decennier.150

I Sverige är det förbjudet att odla genmodifierade grödor, GMO. Sojabönor och majs är hårt
utsatta för genmodifiering. I Sverige får inte heller GMO produkter blandas in i djurfoder.
Sojabönor är ett vanligt inslag i just djurfoder då det är väldigt proteinrikt. För att undvika att
genmodifierade sojabönor, importerar Sverige bönor via Norge som har kontraktsodlare i
Brasilien. Dessa kontrolleras regelbundet så att de inte använder GMO.151

Ett problem är att svenska lantbrukare inte utnyttjar det faktum att Sverige har strikta regler
för att garantera sundheten i våra livsmedel. Svenskarna skulle kunna utnyttja denna möjlighet
att marknadsföra detta som något positivt på marknaden.152 Katarina Gillblad ger ett exempel
om griskött. Griskött i Sverige är framtaget på foder med GMO-fria sojabönor. Men i våra
livsmedelsbutiker kan konsumenterna köpa griskött från Danmark där det är tillåtet att
använda genmodifierade produkter. Konsumenterna blir inte upplysta om att det svenska
grisköttet är sundare än det danska. Svenska producenter är dåliga på att marknadsföra sig
inom detta område och att se det som en möjlighet, menar Katarina Gillblad

4.6 Spårbarhet

Spårbarheten är något som redan har blivit en stor trend inom kött - och fågelindustrins
produkter och börjar nu även att komma i större utsträckning inom jordbrukssektorn. Detta
grundar sig i att människan idag är mer mån om att veta var maten kommer ifrån och hur
djuren har blivit behandlade.153 Tidigare räckte det med att säga att produkterna var svenska,
sedan att man kunde säga att produkterna kom från en gård i Örebroområdet. Men idag vill
kunden ha en bild på gården där vetet är odlat. Inom Kycklingindustrin och köttindustrin är
detta redan en realitet.154 Vikten av spårbarhet inom livsmedelsindustrin är enligt en av
kunderna/uppköparna främst för att kunna ge förädlarna och handeln en större garanti och
trygghet i deras säljprocess. Det är alltså främst mot förädlarna och handeln som spårbarheten
marknadsförs och inte i så stor utsträckning till slutkonsumenten155

Europa har haft åtskilliga problem med skandaler inom livsmedelsindustrin i form av
genmodifierade grödor, DDT, BCG m.m. vilket har ökat efterfrågan från bland annat Holland
och Tyskland att köpa svenska produkter då vi inte har haft de problemen i Sverige.156 En
anledning till att Sverige inte har haft dessa problem kan bero på de lagar och regleringar som
Sverige har, vilket innebär att producenterna måste odla på ett visst sätt. Detta leder till att
övriga Europa litar på Sveriges produktion. En förädlare i Holland menar att lantbrukare i

150 Sveriges bönder 2001, Verksamhetsberättelse för lantbrukarnas riksförbund, LRF, Nya Idéer ska ge bättre
lönsamhet
151 Intervju med Katarina Gillblad, Agronomics (2002-12-05)
152 Intervju med kund
153 Agronomics 2:a internationella konferens: Sverige – En del av världsmarknaden i Alnarp (2002-11-14)
154 Intervju med Katarina Gillblad, Agronomics (2002-12-05)
155 Intervju med kund
156 Intervju med kund
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Sverige skall använda de statliga restriktionerna och vända dem till sin fördel och
marknadsföra de livsmedelssäkra produkterna.157 Många medlemsländer inom EU anser sig
vara positiva till höga krav på spannmål, miljö och livsmedelssäkerhet, men de är kritiska till
förslaget om kontroller, som de anser framstår som omständliga.158

4.7 Marknadsinformation

Inför de två senaste skördeåren har prisfluktuationerna varit större på spannmålsmarknaden än
de tidigare varit. Inför skördeåret 2002/2003 pekar alla bedömningar på fortsatt stora
svängningar. I en sådan situation blir det allt viktigare att inneha så mycket information som
möjligt om marknaden.159 Det finns ännu ingen börs i Sverige som säljare och köpare kan gå
in på för att se förändringarna på marknaden och priserna. Informationsflödet har ökat men
det råder fortfarande svårigheter att få all information i ett koncentrat. Agronomics160 är den
enda nyhetsbyrån som jordbrukarna kan vända sig till idag för att få information om
förändringar och trender i priser på marknaden.161 Alternativet är att ringa runt till olika
aktörer och stämma av deras situation.162

Något som idag påverkar prisbilden är de importtullar som EU-kommissionen sätter upp.
WTO-förhandlingar är en faktor som begränsar EU-kommissionens möjligheter att i
framtiden konstruera tullmurar mot omvärlden. Men det finns förslag i USA om en 70 %-ig
ökning av jordbruksstöden under en kommande tio års period. Därmed kan man vänta sig
fortsatta diskussioner om subventionsnivån även i EU.163

4.8 Vad bör man tänka på som litet företag inom livsmedelsbranschen?164

Enligt Katarina Gillblad är det av största vikt att man initialt har en lokalförankring. Genom
det kontaktnät aktören har i sitt närområde har den en bra bas att börja på. För att lyckas är det
också viktigt att aktören erbjuder en bättre vara eller service än konkurrenterna. Företaget
måste kunna peka på ett mervärde för inköparna. Detta mervärde måste kommuniceras ut på
ett effektivt sätt så att det når marknaden. Inom livsmedelsbranschen är det inte många aktörer
vilket innebär att som nystartat företag kommer man inte långt utan ett gediget kontaktnät.
Det är en liten klick människor som agerar inköpare och inköparna är som regel ute efter
långvariga relationer vilket gör det ännu svårare att bryta sig in165. En annan viktig faktor för
att lyckas komma in på en råvarumarknad är tid. Det måste finnas en långsiktighet och en
uthållighet i verksamheten. Det tar tid att skapa ett kontaktnät och lojala kunder inom
livsmedelsbranschen då den anses vara tämligen konservativ166. Det finns en stor tröghet på
marknaden och det är en liten klick människor som sitter med alla trådarna. Om ett företag
vill slå sig in på marknaden är, enligt Katarina Gillblad det av största vikt att de har en ständig

157 Intervju med kund
158 www.atl.nu (2002-11-12) Ny jordbrukspolitik inom EU tar form först nästa år
159 Inför skörden 2002, villkor gällande Lantmännen Skåne, HBK och Jönköping Marknadsutsikt
160 Agronomics – Nyhetsbyrå som sammanställer fakta om jordbrukssektorn
161 Intervju med Katarina Gillblad, Agronomics (2002-12-05)
162 Intervju med VD
163 Inför skörden 2002, villkor gällande Lantmännen Skåne, HBK och Jönköping, Marknadsutsikt
164 Intervju med Katarina Gillblad, Agronomics (2002-12-05)
165 Intervju med kund
166 Intervju med ägare på gård E
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konkurrensbevakning. Kunskapen om vad konkurrenterna gör kan vara avgörande. Här har
nya företag en nackdel då de aldrig kan besitta den förstahands information som den/de
dominerande aktörerna gör då de inte sitter på de stora flödena. Om Svenska Lantmännen har
75% av volymerna så vet de bättre vad som händer på marknaden än det nya företaget. Det
finns ingen skyldighet att publicera gjorda affärer. Det finns inte heller några
marknadsnoteringar i Sverige.167

4.9 Spannmålssektorn

4.9.1 En dominerande aktör

Svenska Lantmännen bestod tidigare av en många regionala lantmannaföreningar. Dessa
föreningar täckte i princip hela Sveriges karta. Den 1/1 2001 skedde en fusion mellan dessa
regionala lantmannaföreningar och SLR168, vilket innebar att nästan alla regionala föreningar
gick upp i en rikstäckande organisation som blev Svenska Lantmännen. Två regioner valde att
stå utanför fusionen; Kalmar och Norrbotten.169 Den nya organisationen har ännu inte
etablerat sig fullständigt och det råder fortfarande en viss osäkerhet om vem som har
befogenheter över vad och vilka nya funktioner som måste införas.170 Fusionen innebar att
många funktioner centraliserades och blev mer renodlade och funktionsindelade. Tidigare
hade en person ett mer övergripande ansvar på lokal nivå. Nu blev funktionerna snävare på en
central och rikstäckande nivå. 171 Svenska Lantmännen har idag drygt 70% av den svenska
spannmålsmarknaden, lite beroende på hur man definierar marknadsandelarna.172 Efter
fusionen fick den nya organisationen 10 000 medarbetare placerade i 13 länder och en
omsättning på 25 miljarder kronor.173

Svenska Lantmännens vision är att pressa inköpspriserna för de varor och tjänster som erbjuds
lantbrukarna så att konkurrenskraftiga priser och kvaliteter säkerställs. Samtidigt måste
odlarna få bästa betalning för sina leveranser. 174

Kooperationen är uppbyggd genom att varje medlem har en röst. Denna solidaritet gör att alla
får en medbestämmanderätt. Enligt VD:ns erfarenhet kan detta både vara positivt och
negativt. Ett exempel på detta kan vara att det skapar ett engagemang hos den enskilde
lantbrukaren i organisationen och en känsla av att de kan påverka sin situation men det kan
också resultera i att verksamheten inte alltid drivs på det mest kostnads- och tidseffektiva
sättet. Detta på grund av att beslut måste fattas solidariskt samt att alla ska ha lika rätt att odla
specialprodukter som kan generera mer avkastning. Detta gör att transportkostnaderna ökar
istället för att samla odlingen till ett fåtal odlare.175

Lantmannaorganisationerna delade upp Sveriges karta i olika distrikt. Den lokale lantbrukaren
får bara leverera spannmål till det distrikt han tillhör. Detta innebär att lantbrukaren i Skåne

167 Intervju med Katarina Gillblad, Agronomics (2002-12-05)
168 SLR – Svenska Lantmännens Riksorganisation
169 Intervju med VD
170 Samtal med konferensdeltagare, Agronomics – konferens i Alnarp (2002-11-04)
171 Intervju med VD
172 Intervju med Katarina Gillblad, Agronomics (2002-12-05)
173 www.atl.nu (2002-06-17) Lokalföreningarna som lämnat Lantmännen tittar mot Danmark
174 Sveriges bönder 2001, Verksamhetsberättelse för lantbrukarnas riksförbund, LRF, Nya Lantmännen samlar
krafterna.
175 Intervju med VD
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inte kan sälja till ett distrikt i Östergötland. Detta har skapat en del irritation i bland annat
Norrland för vissa bönder som bor nära en distriktsgräns när det är långt till närmsta
leveransplats. Denna lantbrukare får inte sälja till den silostation som ligger geografiskt
närmast utan måste transportera spannmålen till det egna distriktet. Det var många bönder
som gick ur Lantmännen vid fusionen då de var missnöjda med sammanslagningen. Den
enskilde lantbrukaren tjänade i en övergångsperiod mer på att gå över till något annat och det
var många som då sökte sig till de privata alternativen.176

Enligt Katarina Gillblad har Svenska Lantmännen en svår situation att hantera då de, eftersom
de är ett kooperativ, är skyldiga att ta emot den enskilde bondens grödor. Ofta har bonden
inga egna lagringsmöjligheter utan vill ha betalt direkt vid leverans. Detta innebär att Svenska
Lantmännen måste ta stora risker och har höga lagringskostnader. Det är mycket svårare att nå
ut till alla i kooperativet om vilka sorter som är bäst att odla. Det är svårt att få ut inforamtion
till alla medlemmar. Vissa bönder vill bara odla en viss sort och inte pröva något nytt. Detta
gör att Svenska Lantmännen ändå måste köpa in och försöka sälja dessa udda sorter som
produceras vilket leder till ineffektivitet. I detta fallet har de ingen valmöjlighet.177

Svenska Lantmännen äger i princip alla större utskeppningshamnar i Sverige vilket gör att de
inte tillåter någon annan aktör att använda dessa vid behov av export eller transport längs
kusterna. Svenska Foder hade en exporthamn i Oxelösund.178

Svenska Foder
Svenska Foder var tidigare det enda stora privata spannmålsförmedlaren och
foderleverantören i Sverige. 179 De var den näst största foderleverantören i landet och de hade
en särskilt stark ställning bland bönderna söder om Mälaren, i Skara och i Skåne. Nu har
DLG180 i Danmark köpt upp 51% av Svenska Foder tillsammans med Svenska Lantmännen
som är medfinansiärer och äger numera 49% av företaget. Detta har medfört att konkurrensen
på jordbruksmarknaden minskat ytterligare. Svenska Lantmännen och DLG har redan ett nära
samarbete och har bland annat en gemensam inköpsorganisation för gödsel.181 Svenska
lantmännen har ca 70 % av den svenska marknaden och Svenska Foder innehar ca 20 % av
marknaden.182 Andra privata aktörer på marknaden anses vara för små och för lokala för att
kunna ses som konkurrenter enligt Katarina Gillblad183. Electrolux styrelseordförande, Rune
Andersson, har i ett brev till konkurrensverket kritiserat uppköpet och han kräver att verket
ska stoppa det. Han anser vidare att samma konkurrensregler ska gälla inom jordbruksområdet
som inom näringslivet i övrigt. Hans argument är att lantbruksföretagen är små och har
därmed svårare att hävda sig om marknaderna har begränsad konkurrens. Vidare säger han att
förvärvet näst intill skapar monopol.184 Även Sveriges Spannmålsodlares ordförande Björn
Lundberg, anser att Svenska Lantmännen på detta sätt får en monopolställning på marknaden.
Han säger att en så dominerande kooperation agerar inte marknadsmässigt och det ges inga
alternativ för bönderna. 185 Svenska Foder har inte samma skyldighet som Svenska
Lantmännen att ta emot alla leverantörer. De har snarare haft en restriktiv hållning till vem

176 Intervju med Katarina Gillblad, Agronomics (2002-12-05)
177 Ibid
178 Ibid
179 Ibid
180 Danska Lanmännen Grupp är Danmarks motsvarighet till Svenska Lantmännen
181 www.atl.nu (2002-10-07) Lantmännen köper Svenska Foder
182 www.atl.nu (2002-11-30) Näringslivstopp till attack mot Lantmännen
183 Intervju med Katrina Gillblad, Agronomics (2002-12-05)
184 www.atl.nu (2002-11-30) Näringslivstopp till attack mot Lantmännen
185 www.atl.nu (2002-10-07) Lantmännen köper Svenska Foder
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som får lov att leverera till dem. Sten Andersson som är vd på Svenska Foder säger att alla är
självfallet välkomna att handla med dem men att de ska ha en god ekonomi och vara
rationella i sitt beteende.186 Detta är en fördel då de kan plocka russinen ur kakan.

Utträden
Den senaste tiden har en del lokalföreningar i främst södra Sverige valt att gå ur Svenska
Lantmännen för att istället samarbeta med danska inköpsorganisationen DLA, Den Lokale
Andel. DLA består av 18 fristående medlemmar. Enligt DLA:s VD Per Diege innehar
Svenska Lantmännen en oerhört dominerande ställning på marknaden. Han säger vidare att
det aldrig är bra när man inte har en fungerande konkurrens. Danmark ligger geografiskt
närmre till hands för lantbrukare i Södra Sverige. Svenska Lantmännens huvudkontor är
beläget i Stockholm. 187

4.9.2 Certifieringssystem

Det har framkommit att certifiering är något som kunderna eftersträvar. Det är viktigt att
producenten kan bevisa att de har en hög miljömedvetenhet. Det räcker inte med att ha ett
allmänt miljötänkande vid odlingen, som det traditionella jordbruket, utan detta måste kunna
styrkas till kunden.188

Svenska Lantmännen erbjuder produkter som är odlade efter ett certifieringssystem vid namn
Sigill. Detta innebär att det sätts upp specifika krav om hur odlingen ska gå till. Lantbrukaren
skriver på ett kontrakt att man ska odla efter dessa villkor. När gårdarna levererat sina
produkter till Svenska Lantmännen ska de skicka in en sammanställning om hur varje fält har
behandlats. Denna information sammanställs och förmedlas sedan vidare till kunden. 189 Det
har förekommit vissa förseningar i dessa rapporter till kunden190.

4.9.3 Fenomen inom jordbrukssektorn

Det har skett en påtaglig förändring sedan regleringarna lättades inom jordbruket i början av
1990-talet. Tidigare kunde den enskilde lantbrukaren inte påverka priserna oavsett hur duktig
han var på odlingen. Efter upplättandet av regleringarna är det möjligt att påverka priset
genom att odla fram en högre kvalitet hos produkten. Sköts verksamheten dessutom effektivt
så finns det numera en möjlighet att detta avspeglas i priset till lantbrukaren.191

Ett annat fenomen inom jordbrukssidan i Sverige är att motparten som producenterna ska
förhandla med är bättre affärsmän. Även om det har skett en upplättning av regleringarna så
är det många som sitter kvar på sina gamla positioner och agerar efter det gamla sättet att
tänka menar Katarina Gillblad. Svenskarna har inte anpassat sig till de nya given och det gör
dem sårbara då de inte har någon erfarenhet och lätt kan bli offer för utnyttjande av erfarna
uppköpare.192

186 www.atl.nu (2002-02-23) Svenska Foder vill ha russinkunder
187 www.atl.nu (2002-06-17) Lokalföreningarna som lämnat Lantmännen tittar mot Danmark
188 Kundbesök (2002-12-10) hos SSG
189 Intervju med VD
190 Intervju med kund
191 Intervju med Katarina Gillblad, Agronomics (2002-12-05)
192 Ibid
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4.9.4 Import och export

Sverige har ett överskott på spannmål på cirka en miljon ton och detta exporteras. Det
importeras en liten del högproteinhaltiga spannmålssorter som inte går att odla i Sverige.
Exporten styrs mycket av politiska lagar och regleringar. Det finns en trend att det som
produceras i Sverige ska främst gå till svenska produkter och det som blir över ska gå på
export. Något som Katarina Gillblad förespråkar är ett starkare marknadstänkande. Vissa
varor kan Sverige importera billigare än vi själva kan producera medan vissa produkter hade
varit mycket eftertraktade ute i Europa. Detta är något som borde situationsanpassas också
efter hur skördarna slår i de olika delarna av EU och dess närområden. Det finns en
stelbenthet inom branschen. 193

Att bedriva handel inom EU innebär fortfarande en stor valutarisk för svenska exportörer. Det
kan medföra en ökad kostnad för mindre företag som inte innehar samma styrka och
likviditet. Det har dock också varit en kostnad för Svenska Lantmännen för de har inte
utnyttjat sina möjligheter att samordna sina enorma resurser och valutasäkrat. 194

193 Intervju med Katarina Gillblad, Agronomics (2002-12-05)
194 Ibid
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5. Företagspresentation

I kapitel sex kommer vi att ge läsaren en bakgrund till Söderslätts Spannmåls Grupp och hur
företaget uppstod. Vi kommer bland annat att ta upp företagets affärsidé, ägarna och hur det
fungerar i företaget. Vi nämner också SSG: s kunder och leverantörer.

5.1 Bakgrund

Idéen om Söderslätts Spannmåls Grupp, även kallat SSG, fick en av delägarna på en
konferens den 10 januari 2001. Efter konferensen talade han med potentiella
samarbetspartners i närområdet för att finna ett samarbete. Någon som direkt tyckte att idén
var bra, var Södra Åby lokalförening. Tajmingen vid fusionen från
Lantmännenorganisationerna, till Svenska Lantmännen, var lämplig då en del aktörer inte
visste var de skulle ta vägen. I denna process kontaktades VD:n anonymt och fick erbjudandet
att marknadsföra ett helt nytt företag. VD:n kände då inte till de bakomliggande ägarna. VD:n
antog uppdraget och det avsattes mycket tid för att gå igenom stadgarna minutiöst så att inga
interna problem skulle uppstå.195

SSG är ett nätverk av utvalda gårdar med en gemensam grundidé196. Gårdarna består av fyra
stora gårdar och en lokalförening. De fyra gårdarna är, Jordberga, Näsbyholm, Skabersjö och
Stora Markie och Södra Åby lokalförening. Södra Åby lokalförening består utav 140
medlemmar med gårdar på Söderslätt i Skåne. Även andra producenter som delar företagets
grundidé tillför ytterligare kvantiteter till affärsverksamheten.

5.2 Affärsidé

Affärsidén innebär att SSG skall erbjuda en skräddarsydd odling på bördiga och klimatsäkra
jordar. Gårdarna befinner sig i Södra Skåne omgivet av hav på tre ställen vilket gör att
klimatet är milt och bra för att odla spannmål och för att få fram de kvaliteter som är
önskvärda för bland annat maltkorn197198. Gårdarna bedriver en uthållig odling med
miljöhänsyn som ger trygga leveranser av frisk och sund kvalitetsvara. Ambitionen är att
införa ett gemensamt miljöledningssystem. Spårbarhet är för SSG en självklarhet. Med
spårbarhet menas att det är möjligt för slutkunden att veta exakt varifrån spannmålen kommer
ifrån. SSG har absolut spårbarhet från de stora gårdarna vilket betyder att de kan spåra hela
vägen ner till det enskilda fältet. Från lokalföreningen kan man spåra hela vägen ner till
silosen där man vet vilka gårdar det kommer ifrån. Detta ger en garanti och trygghet för
kunden199. Spårbarheten är något som är efterfrågat hos en del kunder. Eftersom odlarna är
kända kan SSG stå för råvarans ursprung och hantering. När det gäller spårbarheten är det en
relativt enkel historia eftersom det är få producenter som är geografiskt koncentrerade200. Vid
spårbarheten är det viktigt med en hög miljöprofil. SSG spelar med öppna kort och redovisar
de odlingsåtgärder som man använder sig av. En gård är miljöcertifierad enligt ISO 14001.

195 Intervju med ägare A
196 Folder från Söderslätts Spannmåls Grupp
197 Maltkorn – Ett korn som innehar maximalt 11 % protein och som odlats med en viss teknik för att sedan
genomgå en förädlingsprocess på ett mälteri
198 Intervju med ägare A
199 Intervju med kund
200 Lantbrukets affärer (nr5 – 2001) Nykooperation – Söderslätts Spannmåls Grupp går sin egen väg
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Söderslätts Spannmåls Grupp vill vara partners med sina kunder. Kunden kan vara en grossist
eller en förädlare inom Sverige eller i Europa. Genom partnerskap kan SSG tillsammans med
kunden göra hanteringen billigare till glädje för såväl säljare som köpare. ”Bra produkter till
rätt pris”. ”Vi är beredda att föra dialog med kunden när det gäller sortvalet, insatserna,
hanteringen och så vidare, helst så tidigt som möjligt, eftersom det underlättar anpassning och
planering”. 201

5.2.1 Mål och vision202

• Att ge kunderna det dem vill ha. Detta genom att vara den mest attraktive partnern
• Att agera professionellt på marknaden
• Att vara intressanta arbetsplatser
• Att öka lönsamheten
• Att ha en stark miljöprofil
• Att vidareutveckla sina företag tillsammans

Formalisering
I en ekonomisk förening har medlemmarna rösträtt istället för aktier vilket SSG ansåg vara
mer hanterbart och risken för att utsättas för kupp minskade då alla beslut måste fattas med
2/3 majoritet. Södra Åby lokalförening, som sedan tidigare är en ekonomisk förening,
kommer att bli något av navet i SSG, enligt Lantbrukets affärer. Inom SSG finns redan ett
fungerande system för avräkning och fakturering och laboratorieutrustning för snabbanalys av
spannmålens kvalitet203.

För SSG var det ett krav att ha en professionell ledare som kunde marknadsföra företaget och
att helt engagera sig åt nätverk. Det formaliserade nätverket består av väl utformade stadgar
och avtal. Alla formaliteter gicks igenom innan företaget startades för att det senare inte skulle
kunna bli några tvister204 Organisationen drivs som en ekonomisk förening, men avviker från
det man brukar förknippa med den traditionella producentkooperationen.205

5.3 Ägarna206

SÖDRA ÅBY LOKALFÖRENING grundades 1907 och har 140 medlemmar med gårdar på
Söderslätt. Spannmåls- och rapsvolymen är drygt 30 000 ton och tillsammans med försäljning
av jordbruksförnödenheter är omsättningen ca 80 miljoner på nästan 9.000 hektar. Södra Åby
satsar på framtiden och byggde inför 2001 ut sin intags-, tork- och lagringskapacitet. Bland
annat har föreningen investerat i Sveriges största tork med en kapacitet på 80 ton/timme.
Föreningen har en lagringskapacitet på 25 000 ton. Beslutsvägarna är korta och
ansvarsfördelningen är tydlig vilket gör att kunder och medlemmar vet vem de ska kontakta
om något problem skulle dyka upp.

201 Lantbrukets affärer (nr5 – 2001) Nykooperation – Söderslätts Spannmåls Grupp går sin egen väg
202 Agronomics 2:a internationella konferens: Sverige – En del av världsmarknaden i Alnarp (2002-11-14)
203 Lantbrukets affärer (nr5 – 2001) Nykooperation – Söderslätts Spannmåls Grupp går sin egen väg
204 Agronomics 2:a internationella konferens: Sverige – En del av världsmarknaden i Alnarp (2002-11-14)
205 Lantbrukets affärer (nr5 – 2001) Nykooperation – Söderslätts Spannmåls Grupp går sin egen väg
206 Folder från Söderslätts Spannmåls Grupp
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JORDBERGA har en total areal på 1.500 hektar. Växtodlingen omfattar 1.400 hektar med en
stor sockerbetsproduktion och högkvalitativ spannmålsproduktion med fokus på brödvete och
maltkorn207. Konservärtor och raps odlas också. Hela godset är miljöcertifierat enlig ISO
14001.

NÄSBYHOLM omfattar 2.200 hektar varav 1.250 hektar är åkermark. Godset har en produktion
av spannmål, raps, ärtor och sockerbetor. De är också en välrenommerad utsädesproducent208.
Skogsbruk, jakt och uppfödning av fasaner ingår också i verksamheten.

SKABERSJÖ omfattar cirka 4.000 hektar och de har ett driftsbolag med tre verksamhetsgrenar.
Växtodlingen på 1.300 hektar består av vete, råg, maltkorn, raps och sockerbetor. Skogsbruk
inklusive viltvård och fastighetsförvaltning är de andra två grenarna.

STORA MARKIE omfattar 1.500 hektar ägd och arrenderad mark. Där produceras spannmål,
raps, gräsfrö, konservärtor och sockerbetor. De har moderniserat och byggt ut sin hantering
med en naturgastork på 30ton/timme och nya silos.

Grain Support
Normark Grain Support AB är ett tjänsteföretag som placerar klienternas grödor på bästa sätt.
Företaget startades av Kenneth Normark. Företaget har sitt säte i Alnarp i lokaler som tillhör
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. SSG köper in konsulttjänsten marknadsförare/VD från
Grain Support AB.

Dokumentation
I SSG är alla noga med att använda sig av budget, rapportering, uppföljning och kontroll.
Genom ett datasystem som uppdateras en gång i månaden kan marknadsföraren följa hur det
ser ut på gårdarna, hur mycket som finns på lager, vilken sort som finns lagrad och vilken
kvalitet det har. Detta för att underlätta placeringen av spannmålen till rätt kund då detta ofta
är en fråga om tajming och att ha god marknadskunskap. SSG anser att uppföljning är viktigt
eftersom det handlar om så stora volymer med så små marginaler. De har inte råd att göra
misstag.209 Alla medlemmarna har olika kvalitetssystem i dagsläget.

Organisation
SSG ser två principer på samarbeten, antingen att man har ett samarbete över en dag, en så
kallad svängdörrsprincip, eller ett så kallat befäst samarbete. SSG valde det befästa
samarbetet. Det befästa samarbetet innebär att man har få deltagare och där personkemin har
en mycket stor betydelse. Det karakteriserar en hög grad av formalisering med stora krav och
stora åtaganden och stort sett likvärdiga förutsättningar.210

I SSG är både inspektorer och delägare med i styrelsen och har varsin röst vid val. Styrelsen
består utav 13 personer. Marknadsföraren, de fyra gårdarna och med deras fyra inspektorer,
lokalföreningens ordförande, vice ordförande och lokalföreningens inköpsansvarige och en
advokat. Ordföranden i lokalföreningen är också ordförande i SSG och vice ordförande är en
av gårdsägarna.

207 Maltkorn – Ett korn som innehar maximalt 11 % protein och som odlats med en viss teknik för att sedan
genomgå en förädlingsprocess på ett mälteri
208 Utsädesproducent som odlar ett specialbehandlat frö för uppförökning av sädesslag
209 Intervju med ägare E
210 Intervju med ägare D
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Logistik och nätverk
Transportkostnaderna utgör en tung post i spannmålshandeln, därför har SSG en geografiskt
stor fördel eftersom de befinner sig i Södra Skåne.211 När SSG bildades blev gruppen
tillräckligt stor för att kunna sälja direkt till kvarnar, mälterier och brännerier vilket gjorde att
kunden kunde ta bort ett mellanled då de tidigare var tvungna att gå via Svenska Lantmännen
eller annan uppköpare. Nu går spannmålen den kortaste vägen, det vill säga, direkt från
lagringsutrymmena på gårdarna till de kunder man har i Sverige och för export via
avskeppningshamnen i Trelleborg. Varor som spannmål och raps tål inga onödiga transporter
som belastar ekonomi, kvalitet och miljö. De stora sydsvenska kunderna anser att det är
viktigt att upptagningsområdet inte är för stort. De köper helst inte in från handlare utanför
Skåne, Halland eller Småland. Anledningen till detta är att transportkostnaderna är mycket
höga för spannmål.212 SSG har resurser att sköta torkning och lagring. SSG logistikpartners i
nätverket kommer sedan att leverera enligt kundens önskemål.213 VD bygger sålunda vidare på
sitt omfattande nätverk som han redan har. Prisbildningen sker i avsaknad av fungerande
börser på ett något primitivt sätt. Man får använda de informationskanaler som finns för att
skapa en relevant prisnivå. Eftersom det inte finns någon börshandel på spannmålsmarknaden
måste VD ringa runt till kontakter eller köpa information för att skapa sig en bild av
marknaden. Informationen vidarebefordrar han sedan till producenterna i SSG.214 Nätverket
innebär många redan etablerade kontakter. Dels har VD redan etablerade kontakter och
nätverk sedan tidigare som han kan utnyttja och dels så har varje gård i sig själv egna privata
nätverk. De enskilda gårdarna kan då i mån av plats ta emot spannmål från externa gårdar för
att utöka volymen ytterligare. Lokalföreningen i nätverket har internt också ett stort och
etablerat nätverk med bland annat inköpsföreningar, som det danska DLA, och andra
lokalföreningar som i sin tur också har kontakt med varandra och med andra aktörer på
marknaden. SSG i sig som företag har ännu inte hunnit etablera många kontakter men detta är
en enbart på grund av att SSG inte funnits under så lång tid.

211 Lantbrukets affärer (nr5 – 2001) Nykooperation – Söderslätts Spannmåls Grupp går sin egen väg
212 Intervju med kund
213 Folder från Söderslätts Spannmåls Grupp
214 Lantbrukets affärer (nr5 – 2001) Nykooperation – Söderslätts Spannmåls Grupp går sin egen väg



Inträdesstrategier för livsmedelsmarknaden – en fallstudie av Söderslätts Spannmåls Grupp

62

Figur 13: Nätverksmodell över SSG: s nätverk

Modellen visa det nätverk som SSG har in sin absoluta närhet. SSG utgör kärnan i modellen.
De fyra gårdarna som i sin tur har egna nätverk är knutna till SSG. Lokalföreningen Södra
Åby är också knuten till SSG. Södra Åby är dessutom knuten till DLA i Danmark samt till en
samverkan mellan 11 lokalföreningar i södra Sverige. SSG köper sedan in konsulttjänster från
Grain Support som bidrar med sitt nätverk.

Produktionsvolym
Produktionen inom företaget är idag 60 000 ton. Detta kan utökas med ytterligare en potential
på 6 000 ton som idag används för utsädesodling. Utöver detta tas det in 40 000 externa ton
spannmål från fristående leverantörer som uppfyller de kvalitetskrav som företaget har satt
upp. Det finns en möjlighet till utökad intern produktion om gårdarna väljer att köpa in eller
arrendera mer jord eller om lokalföreningen väljer in nya medlemmar.215

Omvärldsfaktorer
Något som påverkar lantbrukarna mycket är klimatet. Klimatets svängningar kan få en
oerhörd betydelse för hur skörden kommer att bli. SSG menar att de är gynnade på grund av
att Söderslätt har ett mycket bra och jämnt klimat. En annan faktor som påverkar SSG: s
produktion är den fördelaktiga jordmånen216 på Söderslätt. Andra yttre faktorer som påverkar
SSG är bland annat politiska regelverk, valutaförändringar och efterfrågestrukturen på
marknaden. De efterfrågeförändringar som råder idag är positiva för SSG då en del kunder
efterfrågar spårbarhet.217

Externa synpunkter på SSG
Kommentarerna är mycket försiktiga från Svenska Lantmännen och från Svenska Foder.
Rimligen borde dem inte vara lyckliga över bildandet av Söderslätts Spannmåls Grupp men

215 Intervju med VD
216 Jordmån – Kvaliteten på jorden
217 Agronomics 2:a internationella konferens: Sverige – En del av världsmarknaden i Alnarp (2002-11-14)
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många av dem anser att det är bra för konkurrensen. Konkurrenterna tror att de kommer att få
se fler grupperingar liknande SSG. Genom att visa SSG att de är duktiga hoppas Svenska
Lantmännen på att SSG med flera kommer att fortsätta att göra affärer med dem.
Marknadschefen på Svenska Foder ser SSG som en intressant konstellation och kan tänka sig
att det finns vinster att hämta genom att göra affärer med SSG.218

Kunder
Den dominerande spannmålen i Skåne är vete, maltkorn219 och raps, vilka samtliga har en stor
internationell efterfrågan. Detta gör att SSG kan referera till europeiska priser, dessa varierar
beroende på kvalitet och avstånd.220 För SSG finns det gott om kunder. ”Eftersom det är en
levande produkt måste man välja kund med omsorg”, menar VD:n. Några av dem är kvarnar,
foderindustrier, mälterier, grannar, värmeverk, müslitillverkare och hästägare. SSG vet att
kunderna vill en jämn och stabil kvalitet trots att det är variationer i skörden från år till år. De
eftersträvar också repeterbarhet trots att partierna är unika. En kund vill själv kunna bestämma
volymen på det han vill köpa. Korta transportavstånd är också önskvärt. Kunderna vill ha
spårbarhet, punktliga och säkra leveranser, obefläckade partier, ett konkurrenskraftigt pris och
handlingsberedskap.221

Företagets största kunder idag är Bränneriet för Absolut Vodka i Åhus. De har även levererat
till kvarnar i Holland som producerar barnmat åt Nestlé men även till ölindustrin; Carlsberg
och Pripps och till mälterier i norra Tyskland.

Leverantörer
För att SSG skall kunna sälja till stora kunder måste företaget ta in spannmål även från
externa leverantörer. Styrelsen har enats om en enkel slogan angående leverantörerna. De får
inte vara belastande för vare sig SSG image eller ekonomiskt. Givetvis kontrolleras kunderna
innan man accepterar dem och senare görs analyser på spannmålen för att försäkra sig om att
det håller rätt kvalitet.222 VD:n säger att för att få leverera varor till SSG bör den externa
leverantören ha egen tork och lagringsmöjlighet. Det krävs också att man har rätt sort och
kvalitet på spannmålen. För att kunna erbjuda det rätta priset är det viktigt att leverantören till
SSG kan vänta till det rätta försäljningstillfället. Därför är det viktigt med en tork, ett lager
och en bra likviditet. Har inte leverantören detta handlar det bara om några timmar innan
skörden måste vara placerad.223 Tre av gårdarna köper idag in själva från externa leverantörer
för att öka volymerna. Den enskilde ägaren är då personligen ansvarig för kvaliteten i
spannmålen. Några externa leverantörer är SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), Trollenäs
lokalförening och Eurocorn224. 225

218 Lantbrukets affärer (nr5 – 2001) Nykooperation – Söderslätts Spannmåls Grupp går sin egen väg
219 Maltkorn – Ett korn som innehar maximalt 11 % protein och som odlats med en viss teknik för att sedan
genomgå en förädlingsprocess på ett mälteri
220 Lantbrukets affärer (nr5 – 2001) Nykooperation – Söderslätts Spannmåls Grupp går sin egen väg
221 Agronomics 2:a internationella konferens: Sverige – En del av världsmarknaden i Alnarp (2002-11-14)
222 Intervju med VD
223 Lantbrukets affärer (nr5 – 2001) Nykooperation – Söderslätts Spannmåls Grupp går sin egen väg
224 Eurocorn är en ekonomisk samarbetsförening mellan gårdar i södra Skåne
225 Intervju med VD
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6. Empiri

Man kan studera ett företag ur olika perspektiv. Vi har valt att diponera empirin efter ett
externt och ett internt perspektiv. Kunderna och omvärldens syn på SSG utgör det externa
perspektivet medan VD:ns, ägarnas, medlemmarnas och inspektorernas aspekter utgör det
interna perspektivet. Vi vill genom denna studie få en inblick i hur ett företag kan träda in på
en marknad med en dominerande aktör.

Det externa perspektivet

6.1 Omvärldens perspektiv

Ur ett europeiskt perspektiv har Sverige mycket goda förutsättningar att producera sunda och
högkvalitativa produkter. En orsak till detta är landets kalla klimat. Ute i Europa måste
spannmålen besprutas under lagringstiden för att det inte skall angripas av skadeinsekter m.m.
I Sverige finns möjligheten att på ett billigt sätt kyla ned spannmålen istället. Detta gör att
produkterna är mycket renare.226

Den aktör som har den bästa informationen har ett övertag på marknaden. Det är på detta sätt
som världens största spannmålsuppköpare, Cargill, har byggts upp. Genom att ha den främsta
och senaste informationen om marknaden kan de agera förebyggande och påverka flödena
och priserna.227 Det har funnits en trend i Sverige att producenterna har försökt undanhålla
mycket information för varandra om priser etc. Detta har gjort att uppköparna har kunnat
spela ut dem väldigt lätt då de inte haft några referenspriser eller någon kunskap om flödena
på marknaden.228

Under de senaste åren har det skapats en trend för säkrare livsmedel. Detta har skett via
medias hjälp. Många rubriker har skapts i samband med Galna kosjukan, BCG, Belgien Blue,
GMO m.m. Branschen har kantats av en hel del skandaler i Europa som väckt stor
uppmärksamhet.229

Vad som skiljer detta företaget från tidigare driftsbolag som startats är att fallföretaget ha
drivit samarbetet ett steg längre genom att formalisera det ytterligare och genom att anställa
en utomstående VD som sköter den operativa biten. Vad som också skiljer vårt fallföretag
från andra samarbeten är att de har ett närmare samarbete med producenten. Enligt Katarina
Gillblad grundar det för en mer seriös ställning på marknaden. Då de har en VD med god
kunskap om marknaden kan de få bättre priser vid varje försäljningstillfälle då de kan sprida
ut sin försäljning över året och har ingen påtryckning av att det måste säljas direkt efter
skörd.230

Ett av WTO:s mål är nedreglering och sänkta tullar samt att subventionerna tas bort. Detta
kan innebära att konkurrensen ökar i ett längre perspektiv men det råder en enorm tröghet
inom EU:s jordbrukspolitik vilket gör att det är inte ett överhängande hot för branschen.

226 Intervju med Katarina Gillblad, Agronomics (2002-12-05)
227 Ibid
228 Intervju med ägare A
229 Intervju med Katarina Gillblad, Agronomics (2002-12-05)
230 Ibid
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6. 2 Kundens perspektiv

6.2.1 Vad efterfrågar kunden?

Spårbarhet
De flesta kunderna efterfrågar spårbarhet. Vissa vill dessutom ha absolut spårbarhet vilket
innebär att kunden kan spåra spannmålen ned till exakt vilken gård som har odlat grödan och
till och med ned till vilket fält det har vuxit på. De flesta nöjer sig med att spannmålens
hantering kan spåras ned till en enskild silo där man vet att exempelvis fyra lantbrukare har
blandat sin säd. Dessa fyra måste då kunna visa dokumentation på hur de har odlat
spannmålen. Varför de flesta nöjer sig med spårbarhet och inte väljer absolut spårbarhet är att
mycket av vetet mixas i kvarnen med en mängd olika vetesorter för att få fram den rätta
egenskapen på ett visst mjöl. Däremot inom barnmatsindustrin är det viktigt med absolut
spårbarhet. En kund säger att om något skulle gå snett med matsäkerheten i en produkt så
måste kunden kunna påvisa vad som hänt genom hela kedjan bakåt på åtta timmar. 231

Kunderna ställer vissa grundläggande krav. Vanliga krav är att spannmålen direkt efter skörd
skall torkas, spannmålen skall därefter lagras under torra och välventilerade förhållanden. I
övrigt skall spannmålen ha lagrats under betingelser som minimerar risken för
skadedjursangrepp. Varan skall också hålla en hög och jämn kvalitet. Partierna skall vara
homogena och uppvisa god sundhet, vara fullmoget, rensat, oskadat och ha en frisk lukt.232

Certifiering
Det har framkommit att certifiering är något som kunderna eftersträvar. Det är viktigt att
producenten kan bevisa att de har en hög miljömedvetenhet. Det räcker inte med att ha ett
allmänt miljötänkande vid odlingen utan detta måste kunna styrkas till kunden. 233

Logistik
Det krävs ett stort antal lastbilar för att logistiken skall fungera. När man t.e.x lastar en båt
kravs det cirka 40 lastbilar. Där av stor vikt att logistiken fungerar väl och är trovärdig.
Många kunder har ett litet lager och är beroende av att leveranserna kommer i tid för att
produktionen ska bli jämn. Detta kan innebära att spannmålen efterfrågas med leveranser jämt
över året. Det kräver att producenter har lagringsmöjligheter för ett helt år och har en god
likviditet. Tilliten är en viktig bit även inom logistiken. 234

Seriositet och tillit
Vad alla kunderna tryckte på var seriositeten hos leverantören. Det finns oärliga producenter
och producenter som inte heller håller sig kvar på marknaden särskilt länge på grund av detta.

”vårt dagsbehov är 450 ton per dag så det måste finnas en långsiktighet i
leverantörernas verksamhet”235

Långvariga relationer med alla berörda parter inom branschen är något som kunderna
eftersträvar. Det som avgör om en leverantörsrelation blir långvarig eller ej är framförallt
seriositeten men en inte obetydlig faktor är personkemin och den personliga relationen mellan

231 Intervju med kund
232 Ibid
233 Kundbesök (2002-12-10) hos SSG
234 Intervju med kund
235 Ibid
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kunden och leverantören.236 Framförallt vill kunden veta vem leverantörerna/producenterna är.
En kund sa att de inte vill köpa en skeppslast som är värd 1-3 miljoner från någon de inte
känner.237 Många utländska kunder använder sig av en mäklare vid spannmålsköp men då
kommer spannmålen från olika producenter varje gång. Det finns ingen förankring bakåt till
producenten. 238

Kunderna uttryckte också en önskan om öppenhet. Bara genom att vara öppna mot varandra
kan man få kunskap om vad som händer på marknaden och kunna konfrontera den på bästa
sätt. Vi behöver varandra, säger en av kunderna. Detta kräver naturligtvis mycket tillit.
Mycket information innebär en viss makt och ett försprång på marknaden. Detta kan endast
uppnås genom nära samarbeten. 239

Leverantören måste också hålla vad de lovat. Tilliten till varandra i relationen är av största
vikt. Kunderna är noga med att inte rötslam240 och CCC241 har använts under odlingen. Det
görs dock endast stickprover för att avgöra om det förekommer CCC eller ej i produkterna.
Det är här seriositeten kommer in igen. En av kunderna säger att anledningen till att det bara
görs stickprov och inte kontroller på varje lass är att det inte anses finnas producenter som
använder det idag. CCC är i Sverige förbjudet att använda på vete, men det är känt att det är
en del som använder det ändå. Bland annat därför förespråkas seriösa och sunda
leverantörer.242

Relationer
En av dem uttryckte en vilja att närmare integrera verksamheten med leverantören. Genom att
kunskap sprids, långsiktiga relationer skapas och öppenhet råder vill de forma ett samarbete
som kan gynna båda parter. Lojalitet värdesätts högt. Han säger vidare att de bästa
leverantörerna de har idag är de som de har direkt relation med. Det finns möjligheter att finna
lösningar tillsammans om problem skulle dyka upp. För detta är kunden beredd att betala
extra. Det talades om chain-management vilket skulle innebära att kunden och leverantören i
vissa fall skulle kunna dela på kostnader om det var något som skulle gynna båda parterna. En
kund gav ett exempel på om kunden efterfrågar en investering hos leverantören som skulle
kosta leverantören tre euro och detta skulle ge kunden besparingar på fem euro så är kunden
villig att betala fyra euro så vinner leverantören en euro och kunden vinner en euro. Om
relationerna är långsiktiga finns möjligheter att gemensamt leta efter förbättringar och öka
värdet i kedjan. Detta ökar också flexibiliteten på marknaden. 243

Pris
Priset i relation till kvaliteten är en viktig faktor som påverkar kundens val av leverantör. De
flesta kunder vill ha analyser och prover på spannmålen innan de kan ingå i en förhandling
om priset. Priset är väldigt beroende av kvaliteten. SSG har rykte om sig att hålla en hög
kvalitet men ibland önskar kunderna att de vore lite billigare. 244 Vissa kunder efterfrågar

236 Intervju med kund
237 Ibid
238 Ibid
239 Ibid
240 Rötslam – Människoavföring – inte vanligt förekommande då kommunala avloppssystem inte kan separera
människoavföring från industriavfall, vilket gör att industriavfallet kan förorena fälten
241 CCC - Cyckocel - stråförkortningsmedel, som gör strået kortare och stabilare
242 Intervju med kund
243 Ibid
244 Ibid
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partier som redan är färdiganalyserade. Att utföra analyser är väldigt kostsamt för kunden och
det är därför en fördel om detta redan har skett.245

6.2.2 Sveriges omdöme

Utländska kunder säger att Sverige har ett mycket bra rykte om sig inom jordbrukssektorn. De
har rena produkter pga. den hårda lagstiftningen. Svensk spannmål lämpar sig väldigt bra för
känsliga special produkter såsom barnmat. Svenska lantbrukare bör koncentrera sig på
spannmål med speciella syften och på att utveckla höga säkerhetssystem. Svenska lantbrukare
har redan en naturligt hög miljömedvetenhet i relation till sina kollegor ute i Europa. Detta i
kombination med statliga restriktioner gör att Sverige kan erbjuda mycket säkra produkter.
Sverige anses dock dåligt på att marknadsföra denna möjlighet de besitter.246

6.2.3 Varför SSG?

När vi frågade kunderna varför de initialt valt att pröva SSG som leverantör så säger
övervägande delen av dem att de kände VD:n sedan tidigare affärsrelationer eller sedan hans
tid på Skånska Lantmännen. Kunderna hyser ett stort förtroende för VD:n och en stor tillit till
hans kunskaper om marknaden.

”Vi kände VD:n redan sedan hans Skånska Lantmännen tid och har sedan dess haft kontakt
med honom, så det föll sig naturligt”.247

En annan faktor som spelade in vid valet av SSG som leverantör var att de kunde erbjuda
spårbarhet. Spårbarhet är något som värdesätts mer idag. Det är viktigt idag att kunna ge en
”innehållsförteckning”, inte enbart till slutkonsumenten utan främst till inköparna av
spannmål, kött och kyckling.248 Kunderna vill ha mer konkurrens på marknaden. De anser att
Svenska Lantmännen behöver en motaktör. Detta skulle gynna kvaliteten.249 När vi frågar en
kund hur företagets framtid på livsmedelsmarknaden ser ut svarar de:

”SSG har en mycket viktig roll på spannmålsmarknaden i Sverige på grund av att enheterna
blir allt färre och färre och då försvinner även konkurrensen.” 250

De stora sydsvenska kunderna anser att det är viktigt att upptagningsområdet inte är för stort.
De köper helst inte in från handlare utanför Skåne, Halland eller Småland. Anledningen till
detta är att transportkostnaderna är mycket höga för spannmål. 251

6.2.4 Omdöme om SSG

Kvaliteten har varit hög och leveranserna har alltid kommit i tid. Samarbetet fungerar bättre
än med övriga leverantörer, uttryckte en av kunderna.252 En av kunderna har haft synpunkter
på att administrationen inte har fungerat helt och att det ibland har uppstått oklarheter. Ett

245 Intervju med kund
246 Ibid
247 Ibid
248 Intervju med Katarina Gillblad, Agronomics (2002-12-05)
249 Intervju med kund
250 Ibid
251 Ibid
252 Ibid



Inträdesstrategier för livsmedelsmarknaden – en fallstudie av Söderslätts Spannmåls Grupp

68

exempel på detta är att de kvalitetscertifikat som medföljer varje lass med spannmål ser olika
ut beroende på var det är levererat ifrån. Detta gör att informationen uppfattas som oklar.
Detta var inget som uppfattades som ett hinder i relationen men de ville gärna se en
enhetlighet. 253

Vid de studiebesök som kunderna gjort har de varit mycket imponerade över ordningen och
skötseln av gårdarna. Det har varit rent och prydligt överallt och välstädat i torkarna. Detta är
något som de uttryckligen har värdesatt då det borgar för en stor noggrannhet vid hela
hanteringsprocessen.254 Enligt kunderna ses företaget som en stor handlare/leverantör. De
distinktioner som används är att en liten handlare har ca 100 ton spannmål, en något större har
ca 200-300 ton medan en stor handlare, så som Svenska Lantmännen och nischföretaget har
1000 ton eller mer. 255 Vid studiebesöken var styrelsens ordförande mycket uppskattad för sitt
behagliga uppträdande och för den innehållsrika information som han gav. Även vid de gårdar
de besökte kunde respektive ägare ge bra svar på de frågor som ställdes. 256

Det interna perspektivet

6.3 VD:s perspektiv257

6.3.1 Bakgrund/Anledning till val av uppdrag

Den man som blev tillfrågad som VD för företaget arbetade som affärsområdeschef för
spannmål på Skånska Lantmännen. Han har lång erfarenhet inom livsmedelsbranschen både
som köpare och säljare. Hans arbetsuppgifter var heltäckande, då han hade kontakt med både
kunder och producenter. När fusionen ägt rum och arbetsrollerna blev smalare ifrågasatte han
sin framtid inom Svenska Lantmännen. Han beskriver det som att sälja ett hus man aldrig
varit i. För att kunna hitta rätt kund till rätt parti spannmål är det en fördel att ha en djup
kunskap både om varan jag säljer och om kunden jag säljer till, fortsätter han. Av denna
anledning ansåg han att uppdraget som VD för det nystartade företaget vore en intressant
utmaning. Han hade själv gått i tankar om att starta eget företag men hade inte den finansiella
uppbackning som krävdes för att starta upp. Nu finns kapitalet ute hos ägarna och detta gör att
VD:n har produkter att handla med men utan egen risk. Det har skapats ett ömsesidigt
beroende. VD:n startade företaget Normark Grain Support AB med affärsidé att placera
spannmålspartier för sina klienters räkning. Kontoret har sitt säte på Alnarps
Lantbruksuniversitet. Genom denna lokalisering får VD:n tillgång till mycket information
från övriga jordbruksrelaterade företag som ligger inom samma område. Detta skulle kunna
ses som ett kluster.

6.3.2 Strategival vid grundandet av företaget

När företaget grundades fördes många diskussioner om upplägget på konceptet och
affärsidén. Den första tanken var att VD:n enbart skulle förmedla ägarnas årsproduktion.
Detta ansåg inte VD:n var lämpligt då det begränsade företagets möjlighet att nå ut till ett
större klientel av kunder på grund att den begränsade mängden spannmål som kunde erbjudas
kunderna. Därför togs ett beslut att företaget skulle förmedla spannmål från externa
leverantörer för att nå ut till större och mer attraktiva kunder som skulle kunna tänkas vara

253 Kundbesök (2002-12-10) hos SSG
254 Ibid
255 Intervju med kund
256 Kundbesök (2002-12-10) hos SSG
257 Intervju med VD
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attraherade av företagets koncept. Det krävdes också att kunderna var villiga att betala ett
högre pris för en renare och säkrare produkt.

Vald strategi vid marknadsföring av företaget
VD använder sig av networking som det främsta sättet att marknadsföra SSG och för att slå
sig in på marknaden. Då han har en lång erfarenhet inom livsmedelsbranschen har han byggt
upp ett eget nätverk genom åren. Detta har kommit till stor nytta vid introduktionen på
marknaden då många olika aktörer på marknaden vet vem han är och många har redan en
relation till honom.

Det är viktigt att utöka kontaktnätet och det görs genom att skapa nya relationer. Inom
livsmedelsbranschen finns det en hel del olika mässor ute i Europa som är till för att skapa en
mötesplats för kunder och producenter. Exempel på mässor är: European Commodities
Exchange, Baltic Grain Exchange i Köpenhamn, Verein der Getreidehändler der Hamburger
Börse. Dessa mötesplatser är viktiga evenemang om ett företag vill skapa sig nya kontakter
och få en möjlighet att marknadsföra sitt koncept, anser VD:n. Sverige har inga motsvarande
mässor så det svenska kontaktnätet måste ibland byggas upp på andra vägar. De nya
relationerna skapas genom att de olika aktörerna på ett mer eller mindre formellt sätt träffas
på mässor, pratar, minglar, äter luncher tillsammans, följer upp samtal per telefon eller mail
efteråt, kanske åker och besöker kvarnar eller gårdar. VD:n påpekar att det finns väldigt
många säljare och dessa är ganska anonyma medan det endast finns ett fåtal köpare och dessa
är oftast väldigt kända för säljarna. Företaget är i vissa sammanhang lite för litet för dessa
mässor nu initialt men, som VD:n säger, det ger en signal ut på marknaden som är väldigt
viktig för företaget både nu men framförallt i ett längre perspektiv.

En annan strategi att få fram varumärket och företaget är att exponeras i media så mycket som
möjligt. Företaget har väckt mycket uppmärksamhet i media vilket VD:n tror är en reaktion på
att det inte hänt så mycket inom jordbruket de senaste decennierna. Vad som är speciellt med
företaget är att de går tvärtemot den trend som har rått de senaste årtiondena nämligen att små
enheter slår sig ihop för att bli större och skapa en större förhandlingsstyrka. Nu är det helt
plötsligt någon som gör tvärtom och bryter sig ur kooperationen och återgår till småskalighet
istället. Detta har skapat väldigt mycket PR för företaget vilket har hjälpt dem att
marknadsföra sig på ett billigt och effektivt sätt på marknaden. Branschtidningarna är relativt
få och läses av många. I alla artiklar och vid mediauppbåd och bevakning syns den
ekonomiska föreningens varumärke, däremot på mässor och annat är det VD:ns egna bolag
som exponeras.

Affärsidé
Enligt VD:n är det unika med SSG att de kan skräddarsy produkterna efter kundens krav och
specifikationer. Företaget vill erbjuda en imageprodukt och inte en bulkvara258. Han jämför det
med att köpa viner. Antingen köper man ett lådvin där man inte vet vem som har producerat
det eller så köper du ett slottsvin där du vet exakt vem som är producent.Vi vill erbjuda en
produkt som håller en jämn och hög kvalitet varje år. Detta har Svenska Lantmännen svårare
att erbjuda då deras spannmål är ett snitt på en mängd lantbrukares produkter från olika delar
av Sydsverige.

258 Bulkvara – En vara som säljs i stor volym
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Mål
VD:ns mål med företaget är att det skall expandera sakta. Det är bättre att skynda långsamt.
Ambitionen är inte att bygga upp ett nytt Svenska Lantmännen. Det viktiga är att SSG
behåller sitt försprång i relation till konkurrenterna och trenderna på marknaden. Han säger
vidare att det viktigaste är att ägarna är nöjda. Han har fokuserat mycket på att finna sätt att få
högre avkastning på den obligatoriska trädan på 10% av arealen som lantbrukaren är ålagd.
Trädan får inte användas till något som kan ätas av djur eller människor.

Visionen
Vad gäller visionen att i framtiden expandera tror VD:n att det är svårare att tillfredställa
många ägare. Han anser att det idag är fullt tillräckligt med fem stycken. Det finns möjlighet
att starta en filial och ett nätverk i Östergötland men det tror han inte hade fungerat i längden.
Om företaget skall expandera måste det också ta större risker och dra på sig större kostnader
och det är inte så fördelaktigt tror han. VD:n anser inte att företaget ska utvecklas till att bli en
stor spannmålshandlare.

Externa leverantörer
Efter att företaget grundades i augusti 2001 har många externa leverantörer självmant sökt sig
till företaget och velat sälja via SSG. Urvalsprocessen har dels påverkats av det befintliga
kontaktnätet och dels genom att kontroller har gjorts och att VD:n har förhört sig om
leverantörerna i fråga med andra aktörer på marknaden. Då VD:n har arbetat inom Skånska
Lantmännen sedan många år har han haft kontakt med många utav gårdarna i Sydsverige.
Detta gör att han redan har en god insikt i hur verksamheten sköts och seriositeten i gårdarnas
miljö- och kvalitetsanspråk. Det sker ändå alltid ett introduktionssamtal med leverantören där
SSG: s krav och villkor redogörs. Relationerna prövas och fungerar det bra önskas långa
leverantörsrelationer men fungerar inte samarbetet avvecklas relationen till nästa säsong. Då
företaget är så nytt läser de fortfarande av marknaden initialt och prövar sig fram. Långvariga
relationer med leverantörerna är det som eftersträvas.

Kunderna
Sökandet efter kunder har främst gått via nätverk som framförallt VD:n har skapat. VD:n
säger dock att även om företaget är i ett behov av att slå sig in på marknaden och få sålt sina
produkter är det viktigt att vara lite kräsen i sitt urval av kunder. De måste kunna betala för sig
och det måste vara en önskan att samarbeta länge, ett givande och tagande. Vissa kunder på
den svenska marknaden har hårdare krav mot inhemska producenter än mot utländska.
Exempelvis vissa mälterier sätter upp ett grobarhetskrav på korn på 98 % medan den
europeiska standarden är 95 %. VD:n anser att produkterna ska kunna hålla 98 % nivån men
då ska man också få bättre betalt för den högre kvaliteten. Det är viktigt att påpeka att
företaget måste ha kunder inom olika segment, säger VD:n. Vissa kunder vill ha höga
proteinhalter och andra vill ha låga. Företaget måste också gradera sig mot ett eventuellt dåligt
skördeår då klimatet kan slå fel och kvaliteten därav försämras. Då är det viktigt att man hittar
köpare för den sämre kvaliteten också. Det är viktigt att inte stänga några dörrar. I den här
branschen är det enligt VD:n viktigt att man håller det man lovar. Köparen kan hitta säd
överallt. Men det finns många oärliga och oseriösa säljare ute på marknader vilket har gjort att
köparen inte köper från vem som helst.

Certifiering
Att införa ISO-certifiering på samtliga gårdar är en komplicerad, kostsam och dyr process.
Det tar tid innan alla rutiner är etablerade och det kan i vissa fall finnas behov för
nyrekrytering för att klara att upprätthålla dokumentationen. Av denna anledning tycker VD:n
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att det skulle vara mer effektivt att ha ett internationellt certifieringssystem som bas eller
utgångspunkt men sedan modifiera det efter vad kunden efterfrågar. Idag är dokumentationen
redan väldigt grundlig och detaljerad i relation till andra aktörer men den är inte enhetlig.
Varje lass till kunden har en följesedel där de får all information om spannmålens odling,
värden och kvaliteter är dokumenterade. Detta är en unik service som företaget erbjuder.
Svenska Lantmännen har ett liknande förfarande men där följer inte informationen med varje
leverans utan informationen kommer som en slutrapport. Det kan ibland dröja innan all
information är inskickad från den lokale lantbrukaren.

Kommunikation
VD:n skulle önska att dialogen mellan honom och andra parter i nätverket vore tätare men det
fungera. Administrationen måste vara smidig så att kunderna får likartad information,
leverantörerna får betalt när de ska etc. Det är fem olika system som skall flätas samman till
ett och detta har tagit mer tid än VD:n förväntat sig. Engagemanget från ägarna varierar något
anser VD:n. Vissa hör av sig väldigt ofta och vill veta vad som händer medan andra lämnar
det åt honom att sköta det operativa.

Nisch
Enligt VD:n anser han att SSG är ett av de få företag i Sverige som kan erbjuda absolut
spårbarhet. Den absoluta spårbarheten har SSG en möjlighet att erbjuda eftersom de fyra
gårdarna har kapacitet att fylla upp de kvantiteter som krävs för att fylla upp ett lastrum på ett
fartyg vilket innebär från ca 700 ton och uppåt259. Detta är få förunnat, enligt VD:n. Företagets
styrka är också att de har korta beslutsvägar, de har relativt stora aktörer bakom sig och
medlemsantalet är bara fem. Detta ger en flexibilitet. Han säger vidare att det inte är lätt för
Svenska Lantmännen att hantera 60 000 små lantbrukare vars produkter de är mer eller
mindre tvingade att ta hand om. De har ingen möjlighet att välja sina producenter.

Marknadsposition
Det är svårt att utröna vilken marknadsposition företaget har idag då det är helt beroende på
vilken aspekt man ser det ifrån. Företaget är idag en mycket liten aktör i relation till den
europeiska och svenska marknaden. Ser man däremot till den sydsvenska marknaden eller till
enskilda kunder innehar företaget idag vissa starka positioner. VD: n anser att företaget är mer
etablerat än storleken betingar.

Initiala problem
Det har varit svårt att få ett fungerande administrativt system. Att gå från noll till en bit över
100 miljoner i omsättning på en mycket kort tid kräver mycket rutiner och det tar tid att bygga
upp det, säger VD:n. Det dyker upp nya saker hela tiden som måste modifieras och förbättras.
Konkurrenterna har mycket smidigare och effektivare datasystem för invägning och logistik
vilket är en svaghet för SSG. Det tar tid att få allt enhetligt. Det finns inga automatiska
registreringssystem för transporterna som sker. Det körs ca 3000 lastbilar/år för olika
leveranser och dessa ska registreras manuellt. För att lasta en båt krävs det cirka 40 lastbilar.
Att transportera spannmål per båt är det billigaste transportmedlet när man ska ta sig längre
sträckor. Det är viktigt att företaget vet vilka lass som gick iväg, vilka kvaliteter det innehöll,
vart de skulle, vilka papper som var med, se till så att transportföretaget får betalt och att
lassen registreras in hos kunden m.m.

259 Intervju med kund
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Förändringar som krävs
VD:n anser att det krävs vissa attitydförändringar hos ägarna. Han säger att det är svårt att få
alla att förstå allvaret med att gå ut och lova en kvalitetsprodukt. Då krävs det att
producenterna håller vad de lovar och att de kan bevisa det. SSG har stuckit ut hakan på
marknaden nu och det har gjort att kunderna har höga förväntningar. Kvalitetsstämpeln kräver
en noga dokumentering och alla har inte de rutinerna ännu även om de gör rätt för det mesta,
säger han vidare. VD:n anser också att både logistiken och administrationen kräver
förbättringar.

Hot
VD:n kan se ett hot från Svenska Lantmännen som är den dominerande aktören på
marknaden. Hotet ligger i den möjlighet man som stor koncern har att styra resultatet mellan
de olika delarna av koncernen. Han säger att moderbolaget kan tjäna extra pengar från
dotterbolag i exempelvis Baltikum. Vinsterna från dotterbolagen kan komma den enskilde
lantbrukaren tillgodo i Sverige genom höjda producentpriser. Om kärnverksamhetens
lönsamhet i moderbolaget skulle innebära att man kan ge 1 kr/kg till lantbrukaren så kanske
vinsten från dotterbolagen gör att de kan betala ut 1.25 kr/kg istället och det skulle SSG ha
svårt att konkurrera med. Förra året förekom det att konkurrenterna gav selektiva erbjudanden
om priser som låg mycket högre än listpriserna till några av leverantörerna till SSG. Det går
inte att anmärka på att de är generösare med priserna men det ger indikationer på att de kan
köpa över SSGs kunder och leverantörer.

6.4 Ägarnas perspektiv

6.4.1 Samarbete

Alla de olika delägarna har haft tidigare erfarenheter av olika slags samarbeten. Denna
erfarenhet har präglat grundandet av den nya ekonomiska föreningen på framförallt två sätt.
För det första har man varit noga med att formalisera och styra upp hela samarbetet och det
har skrivits detaljerade stadgar. Ägarna har gått igenom olika risksenarion och ålagt vite för
dem som inte följer stadgarna. Alla ville undvika att det skulle uppstå diskussioner efter
bildandet som skulle kunna splittra gruppen. Ägarna lade ned mycket tid och överläggande på
stadgarna av denna anledning.260 För det andra har man valt att ta med alla inspektorerna i
styrelsen.261 På så sätt har man förankrat idéerna i verksamheten på ett bättre sätt och man får
in kompetens om växtodlingen i styrelsen. Tidigare erfarenheter säger att det är svårare att få
de anställda engagerade i olika samarbeten om det bara kommer direktiv uppifrån om hur de
skall sköta sina åtaganden. En annan viktig del har varit att ha en utomstående VD som sköter
den operativa biten och en styrelse där alla har insyn i verksamheten. Vid tidigare
konstellationer har uppgifterna delats upp mellan medlemmarna och detta har ofta lett till
konflikter. Den enskilde medlemmen har kanske inte lagt ned den tiden på uppgiften som de
övriga i konstellationen förväntat sig. Bristen på formella stadgar om hur betalning och
avgifter skall ske har också inneburit att många samarbeten har upphört. Många samarbeten
har skett mellan vänner på de större gårdarna och det är inte helt okomplicerat att göra affärer
med sina vänner.262 Valet att ta in en extern konsult/VD har också styrkts av att ingen av
ägarna har varken tid, kunskap eller marknadskännedom att marknadsföra och starta upp det

260 Intervju med ägare A
261 Intervju med ägare C
262 Intervju med ägare D
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nya företaget. De var alla överens om att det måste vara en person som innehar denna kunskap
och som är hängiven uppgiften då det är ett tidsödande projekt. De fem ägarnas samlade
erfarenheter har format det nuvarande samarbetet. Valet att ha en ekonomisk förening ansågs
också bra istället för att ha en aktiebolagsform. Det uppfattades som tryggare att alla hade
rösträtter i stället för aktier.

De flesta ägarna har upplevt att de är ganska ensamma i sin roll. Detta har varit den främsta
anledningen till att det har startats upp olika samarbeten. De ser mycket positivt på den öppna
kommunikationen och den kunskapsspridning och det stöd som de får av samarbetet mellan
medlemmarna i styrelsen. Erfarenheter från andra samarbeten gör att de har funnit
samarbetspartners som har en passande personkemi mellan sig och innehar samma grad av
seriositet. 263

Affärsidé
Det råder olika aspekter mellan ägarna på affärsidéns innehåll. En ägare anser att affärsidén är
att kunna erbjuda spårbara produkter där allt har dokumenterats under odlingen så att kunden
vet exakt hur grödorna har behandlats och hanterats från sådd till dess att den transporteras till
kunden. Uppföljning är också en viktig bit av affärsidén så att företaget hela tiden utvecklas
och följer de senaste rönen inom spannmålsbranschen. 264 En annan ägare uttrycker att
affärsidén bakom den ekonomiska föreningen är att få ut spannmålen som denne anser blir
odlad på de bästa jordarna med det bästa klimatet och med skickliga lantbrukare, genom att
använda den kortaste vägen ut till marknaden. Tidigare hade de inte ensamma möjligheten att
nå ut direkt till kunderna men inom den nybildade föreningen kunde de bli en aktör. En del av
affärsidén anses också att vara att skapa ett engagemang.265

Samarbetet får inte bidra med tunga marginaler. Konceptet är att med minsta möjliga
marginal producera spannmål till marknaden, menar en ägare266 En annan säger att det viktiga
är att tjäna pengar.267En anser inte att en fokusering på miljön är bra då detta inte upplevs som
en stabil trend.268 Ägarna anser att de kan överleva genom att skapa ett mervärde åt kunden,
bygga upp en lojal kundkrets och att hela tiden analysera kostnadsmassan och arbeta så
effektivt som möjligt. Några av ägarna anser också att det är viktigt att företaget sprider sina
risker vad gäller kunderna. Kunderna får inte bli för få för det gör företaget sårbart. 269

Mål
Några av ägarna anser att målet med verksamheten var att komma upp i en viss volym, ca 100
000 ton och det har företaget uppnått idag efter ett och ett halvt år på marknaden. De hade
också ett mål om en viss prisförbättring.270 En annan ägare anser att målet är att uppnå en
volym på 130 000 ton inom 2 år. Det innebär en 30%-ig ökning från dagsläget.271 Det främsta
målet bland ägarna har varit att få igång verksamheten och den tidsfrist man har talat om är ca
2 år. Efter två år skall det ske en utvärdering huruvida detta är något att fortsätta med eller ej.
272 En del ägare säger dock att det kommer nog ta längre tid att etablera kundkontakter och
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nätverk. Ett annat mål som nämns är att verksamheten inte ska expandera till en sån grad att
ytterligare investeringar måste göras. Den befintliga administrationen måste klara av
hanteringen. Det finns inte utrymme att anställa någon eller att bygga anläggningar för
lagring. De har ett konkret mål att köpa in en gemensam nioradig betupptagare år 2004. 273

Målet är inte att ta in fler ägare i konstellationen då de anser att detta skulle skada
effektiviteten och beslutsfattandet.274 Det är viktigt att SSG blir en attraktiv arbetsgivare. Det
är svårt att få bra människor och att få dem att stanna.275 En annan ägare anser att ett mål med
konstellationen är att optimera de resurser som finns inom de enskilda företagen. Att utnyttja
hela deras kapacitet och på så sätt öka effektiviteten.276

Vision
Det har inte förkommit en öppen och seriös diskussion inom styrelsen vad företagets visioner
är. Detta resulterar i att vi har fått väldigt olika svar på vad ägarna har för visioner med
samarbetet. 277 De framtida visionerna är att fortsätta knyta upp kunder och att utveckla
specialiseringen av produkterna och odlingen enligt de krav som ställs från målgruppen. En
ägare säger att håller man bara sig till detta så kommer resten av sig själv.278 Alla ägarna anser
att det är av största vikt att utvecklingen sker långsamt så att inget stressas fram som sedan
gör att gruppen splittras. En av ägarna ser inget problem med att handla med Lantmännen i
framtiden så länge de erbjuder ett bra pris. Denne vill inte stänga dörren helt för dem. Han
anser vidare att blir företaget för stort så försvinner effektiviteten och företaget kan inte längre
bibehålla en nära relation med kunderna. Varje företag eller nätverk har en brytpunkt där
administrationen blir för stor och effektiviteten försvinner eller äts upp av byråkratin.279

Vi har funnit att vissa ägare har mer långtgångna visioner om företagets framtid än andra. En
ägare ser endast den gemensamma säljkanalen som ett första steg i riktning mot en mycket
mer integrerad organisation. Detta skulle innebära en mer gemensam rådgivning, gemensam
driftsledning, möjligheter att kunna flytta kompetenser inom personalstyrkan m.m. Det finns
visioner om samarbeten som är ännu mer samordnade än så och innebär att ägarna skapar
gemensamma personalteam som är specialiserade på vissa få områden och som sedan arbetar
hos alla medlemmar inom SSG. Vidare att det inte ska finnas personligt ansvar för
spannmålen utan att det är ett kollektivt ansvar för kvaliteten. I dagsläget har varje ägare
ansvar för sitt bidrag till SSG. 280 Då företagen har olika förutsättningar kan en ökad
integration och rationalisering innebära att det kan uppstå problem281. Vissa har mer overhead,
andra har mer skog eller hyresverksamhet vilket påverkar olika prioriteringar.

Generationsskifte
Ägarna ser den nya konstellationen som ett mycket bra forum för framtida generationsskiften.
På detta sätt kan det ske en kunskapsöverföring till nästa generation vilket gör att de enskilda
gårdarna eller företaget inte tappar momentum. Att nya generationer kommer in i styrelsen ses
som en stor fördel då det kommer in nya idéer och infallsvinklar på lösningar. Det är viktigt
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att ligga i framkanten när man kommer in som ny aktör och inte fastnar i ett spår eller slår sig
till ro.282

Vad är SSG: s nisch?
Enligt en av ägarna är företagets nisch deras spårbarhet, att de kan erbjuda stora kvantiteter,
att de har en pålitlig och god logistik samt att de kan erbjuda homogena partier av hög
kvalitet. Detta är faktorer som ägaren anser vara viktiga om ett företag ska försöka vara unik
på en bulkmarknad. 283 Vissa anser också att de geografiska förutsättningarna är unika då
grödorna kommer från ett mycket begränsat område och där inmognaden sker under en
väldigt lång tid vilket gör att lantbrukaren inte behöver använda så mycket
bekämpningsmedel.284 En ägare säger att nischen består i att ha en god marknadsförare som
kan bygga upp ett varumärke. Vidare anser en annan ägare att företagets möjlighet till
uthållighet är unik. Det tar tid att etablera sig på en marknad.285

En av ägarna anser att själva konceptet inte är unikt, men däremot är konstellationen mellan
fyra gårdar och en lokalförening en helt ny företeelse. Det är kombinationen av att privata
företag och kooperativ samverkar på säljsidan som anses uppseendeväckande på marknaden.
Den geografiska närheten gör att det skapas en stor homogenitet i produkternas kvalitet. Detta
kan bli svårt för konkurrenter att imitera. 286 Den jämna kvaliteten anser de att de kan
upprätthålla genom att ha en gemensam rådgivning vid odlingen samt att parterna är noga
med lagringen. På frågan om det går att vara unik på en bulkmarknad får vi olika svar från
ägarna. Vissa anser att om man producerar enligt de krav som kunderna ställer och skapar
långsiktiga avtal och relationer så har man skapat en unik position. Men varan i sig är kanske
inte unik.287 Andra ägare anser att varan i sig är unik då den har producerats på ett kontrollerat
och kravenligt sätt.288

Kommunikation
De flesta ägarna anser att kommunikationen är enkel och bra. De ser det som en stor fördel att
det inte är så många inom gruppen samt att många av dem hade en regelbunden kontakt redan
innan den nya konstellationen.289 Det anses vara en mycket rak och öppen kommunikation och
ingen räds säga vad de tycker. Det finns brister men som en av ägarna sade att det tar tid
innan alla har lärt känna varandra i rollen som aktör i det nya företaget och det finns alltid
utrymme att förbättra kommunikationen.290Ett uppföljningssystem har byggts upp så att VD:n
alltid är uppdaterad med vad som finns på lager och vilka kvaliteter de innehar. 291

Certifiering
Inom jordbruket idag finns olika kvalitetssystem som lantbrukaren kan införa. En av gårdarna
har infört ISO 14001292. Att ISO 14001-certifiera jordbruk är ett ganska nytt fenomen. Detta
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system kräver en viss administration och det gör att systemet är tidsödande och kostsamt. Det
innebär att det blir svårare för en mindre enhet att införa detta system. Ägaren anser att det har
hjälpt dem i deras marknadsföring och att det imponerar på kunderna.293 Det råder delade
meningar mellan ägarna huruvida ISO 14001 skall införas på alla gårdar eller om de istället i
samförstånd med kundernas önskningar skall utveckla ett eget kvalitetssystem. En av ägarna
menar att det finns andra internationella kvalitetssystem som är mindre komplexa som de kan
utgå ifrån och som är mer gångbara inom EU. Dessa system skulle sedan kunna kompletteras
med de krav som kunderna har på produkten. Alla är dock överens om att en hög kvalitet och
en miljövänlig odling och hantering av grödorna är av yttersta vikt. Det finns ingen tidsplan
på införandet av en enhetlig certifierng.

Personal
Ett gemensamt problem för alla ägarna är att attrahera duktig personal i sina egna
driftsföretag. Ägarna är beroende av en kompetent arbetsstyrka men det är svårt att attrahera
duglig och välutbildad personal. Det är inte många som väljer att arbeta inom
jordbrukssektorn. 294 Genom denna större konstellation kan företaget erbjuda personalen mer
varierande uppgifter där de har möjlighet att arbeta med flera gårdar och där SSG på ett helt
annat sätt än i dag kan erbjuda en karriärsplanering inom företaget. 295 Idag har ägarna arbetat
länge med sina inspektorer och de upplevs som sammansvetsade team. Ägarna har alla
värdesatt att inspektorerna är med i styrelsen. Ägarna anser vidare att det i tidigare
konstellationer kändes fel att ibland fatta beslut som trampade in på inspektorernas område.
Personalen var inte engagerade i samarbetet. 296

Tillit mellan ägarna
Vad som framkom som positivt från alla ägare var den högre graden av formalisering i detta
samarbetet i relation till tidigare konstellationer. Den högre graden av formalisering upplevs
som en garanti för att parterna kan lita på varandra på ett helt annat sätt än tidigare och detta
underlättar samarbetet mycket. Enligt några av ägarna så var det detta som skilde deras
konstellation från Svenska Lantmännens. Inom Svenska Lantmännen förekommer det lösare
förbindelser mellan medlemmarna och den enskilde bonden har inga åtaganden. De blir inte
skadeståndsskyldiga om kvaliteten eller rutinerna inte upprätthålls. Lantbrukaren får snarare
avdrag på priset.
Relationen mellan lokalföreningen och gårdarna uppfattas från bådas håll som mycket god.
Gårdarna säger att lokalföreningen drivs på ett mycket professionellt sätt och att de är väldigt
businessorienterade och drivande.297 De är initiativtagande och har ett stort och värdefullt
nätverk på inköpssidan och de ligger i framkanten vad gäller de senaste rönen inom
jordbruksfrågor. Några anser att det är lokalföreningen som bidragit mest i SSG. 298

Förtroende för VD
De flesta hyser ett stort förtroende till VD:ns kunskap och roll som marknadsförare. Han
anses vara trovärdig och seriös. Det finns några som har vissa betänkligheter och som inte är
nöjda med det resultat han uppnått. VD:n har ett visst beroende av företaget dels för att SSG
står för den finansiella styrkan bakom konceptet och dels för att han har produkter att
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marknadsföra.299 Beroendet av VD:ns nätverk gäller inte bara ägarna, det gäller även VD:n
själv. Det är hans enda resurs. Han har fått i uppdrag att förmedla spannmål åt SSG. Om inte
SSG är nöjda så har han inget arbete säger en av ägarna.300En av ägarna anser att VD:n inte
alltid håller sig till konceptet utan köper in för mycket från externa kunder som inte alltid
håller måttet. Affärsidén upprätthålls inte och detta kan skada varumärket i detta initiala
skede.301 Det råder en viss kunskapsöverföring mellan VD:n och medlemmarna i styrelsen.

6.4.2 Inträdet på marknaden

Det finns en enighet om att de nätverk, både privata och professionella, som parterna förde
med sig in i det nystartade företaget har varit av stort värde vid inträdet på marknaden. Ägarna
har en stor lokalkännedom och detta har bland annat bidragit med att de känner till många av
de externa leverantörerna m.m.302 De säger också att det har varit många kunder, leverantörer
och media som hört av sig till dem och haft frågor om det nybildade företaget. På detta sätt
har de fått en chans att berätta om företaget och skapa en kontakt. De anser inte att det har
varit brist på intressenter.

Övervägande delen av ägarna anser att en avgörande faktor som påverkat inträdet på
marknaden har varit den rätta tajmingen. Marknaden var i gungning då fusionen inom
Svenska Lantmännen skulle ske och detta innebar att de fick kontakt med en kunnig
marknadsförare och att många kunder och leverantörer var beredda att prova något nytt. Det
var framförallt möjligheten till att engagera VD:n i den nya konstellationen som varit av störst
betydelse då det inte finns några fristående stora spannmålsmäklare i Sverige som kan den
internationella marknaden. De hade funderingar på att tillfråga en danskmäklare från ett
handelshus i Köpenhamn men det var en så stor fördel att alla hade en relation till nuvarande
VD:n sedan tidigare.303

Initiala externa problem
Det anses inte ha förekommit några externa problem vid inträdet anser en av ägarna304 En
ägare säger dock att en olycklig omständighet var att priserna sjönk väldigt under den hösten
då de gjorde sitt inträde på marknaden. Detta såg denne ägaren som ganska positivt då satte
ned förväntningarna på en rimlig nivå. 305

Initiala interna problem
Ägarna upplever att det har varit svårt att få igång fungerande och effektiva arbetsrutiner. Det
finns fortfarande rutiner som måste ses över och som kan bli bättre. Administrationen inom
företaget har haft initiala problem.306 Likaså finns det inte samma nivå av miljötänkande
bland ägarna. Det finns fortfarande mycket att standardisera så att alla följer samma normer
och rutiner.307
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Hot
Ett hot för SSG är om logistiken inte fungerar felfritt. Ägaren säger att eftersom varorna är
dyrare så ställs högre förväntningar på service och logistik. Det är viktigt att den biten inte
fallerar. 308 SSG har omvärldens fokus och det är viktigt att de kan hålla vad de lovar. 309 Ett
annat hot är om VD:n lämnar sitt uppdrag. SSG har ett relativt stort beroende till VD:n och
hans nätverk. Konkurrenter har möjligheten att gå in och försöka köpa över någon ägare
genom att erbjuda mycket högre priser. Ägarna anser också att Svenska Lantmännen är ett
hot. En av ägarna uttrycker att SSG är en sårbar liten mygga i relation till Svenska
Lantmännen som omsätter 25 miljarder. Om de vill konkurrera ut SSG har de stora
möjligheter att göra det genom en regional prishöjning.310 Valuta exponeringen anses också
vara ett potentiellt hot som de har svårt att påverka. Blir de stora valutafluktuationer kan de
förlora mycket pengar. SSG har tillräckliga banksäkerheter som behövs för att kurssäkra. Om
de inte kurssäkrar och får stora valutafluktuationer blir detta ett hot. Vädret ute i Europa är
också ett ständigt hot. Beroende på hur skördarna blir i övriga Europa så påverkas både
prisbilden och möjligheterna till export. Ytterligare ett hot som ägarna kan se i ett längre
perspektiv är en utvidgning av Eus medlemsländer. 311

Ett annat hot som en av ägarna ser är om informationsflödet fungerar bristfälligt. Detta kan
leda till missförstånd och interna konflikter. Det är viktigt att kommunikationen fungerar
bra.312 En intern splittring inom gruppen är ett hot. En av ägarna anser dock att detta hot inte
är så överhängande då alla sitter med i styrelsen och har möjlighet att vara delaktiga och
påverka besluten. 313

Möjlighet
Det finns många möjligheter till rationaliseringar inom de egna produktionsenheterna såsom
rationaliseringar på maskinsidan, personalsidan och andra kostnadsmassor. En av ägarna
uttryckte att parterna kan själva välja hur mycket de vill integrera sina verksamheter. Det kan
vara så att endast två eller tre medlemmar gör en maskinrationalisering.314 Vädret ute i Europa
kan också ses som en möjlighet, Får övriga Europa några dåliga skördeår gynnas SSG av
detta. Likaså om valutafluktuationerna är till fördel för SSG. Ägarna ser en möjlighet i att
genom SSG skaffa sig ett försprång på marknaden för kommande utvidgningar m.m. Detta
skulle innebära att de står bättre rustade än övriga jordbruk i Sverige genom att de har ökat sin
samordning, dragit ned på kapitalintensiva sektorer och overheadkostnader i verksamheten
och skapat en ökad förståelse för marknaden.315Att knyta upp kunderna på ett tidigt stadium
före eventuella konkurrenter inom samma nisch.316

Styrka
En styrka är deras möjlighet till härledning.317 En annan styrka är att den nya konstellationen
nu kan sälja produkterna vid de rätta tidpunkterna. Det är något som ägarna ser som en styrka
att det nu finns den kunskapen att kunna sälja över hela året och att kunna parera fluktuationer
i marknaden. Detta kan SSG göra då de har egna lagringsmöjligheter hos respektive ägare och
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att ägarna har så god likviditet att de kan klara sina löpande transaktioner trots att skörden
2002 kanske inte säljs förrän i juni 2003. 318 Att hela konstellationen ligger i ett geografiskt
närliggande område utgör en stor styrka då många kunder vet om att det är bra förutsättningar
för en jämn odling. Klimatet och jordmånen319 är mycket fördelaktiga. Förutsättningarna för
exempelvis maltkornsodling320 är gynnsamma. En annan stryka som nämns är att gårdarna har
personliga relationer med de stora gårdarna runt om i Skåne som innehar de stora
kvantiteterna och som har goda lagringsmöjligheter själva. Detta nätverk har de en stor nytta
av. Ägarna anser vidare att det är en stor styrka att inspektorerna sitter med i styrelsen då de
bidrar med mycket kompetens och kunskap.321 En av ägarna anser att det är en styrka att ha 13
stycken i styrelsen även om det är ganska mycket. Han anser att det skapas en dynamik. 322

Ägarna anser att det är en stor styrka att det bara är fem ägare i företaget vilket gör att det går
snabbt att fatta beslut. Detta i sin tur gör organisationen smidig och flexibel och detta är en
fördel i relation till konkurrenterna. Då organisationen är liten är det korta informationsvägar
inom företaget. 323

Nätverket inom SSG är ovärderligt 324 Styrkan i företaget är enligt en av ägarna att de har
hittat de rätta kanalerna och binder upp kunderna tidigt så att det bildas en lojalitet. Detta är
en styrka om en konkurrent skulle bygga upp ett liknande koncept. Att ha en professionell
marknadsförare knuten till företaget som besitter all marknadsinformation och som enbart
arbetar med säljsidan är en stor styrka.325 En av ägarna framhäver styrkan av att ha en
gemensam rådgivning. Styrkan med detta är att den gemensamma rådgivningen även fungerar
som en intern kontrollfunktion så att alla gör följer samma kriterier. Rådgivningen köps in
som en konsulttjänst.326

Svaghet
En av ägaren anser att en svaghet för företaget är dess beroende av den verkställande
direktören och hans kunskap. Han anser dock att företaget inte står och faller om VD:n slutar.
Alla ägarna har erfarenheter av inköp och försäljning på hemmamarknaden. Däremot har de
inte haft kontakt med slutkunden eller tillverkaren i samma utsträckning som VD:n och
definitivt inte haft kontakt med kunder utanför Sverige. Detta kan utgöra en risk i framtiden.
Ytterligare en svaghet anses vara att det är svårt att få tag på utskeppningshamnar.
Trelleborgshamn fick de kontrakt med via tidigare kontakter. 327 Företaget har inga
anläggningar att kunna lagra spannmål utöver sin egen produktion. Det finns således inte
utrymme att kunna köpa på sig stora kvantiteter med spannmål och detta kan utgöra en
svaghet. Vissa kunder har vissa kvantitetskrav för att de ska ta emot leveranser och detta kan
tvinga SSG att köpa upp större volymer. Detta uppfattar ägarna som en svaghet. 328
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Förväntningar
Vi har funnit att det förekommer olika förväntningar på samarbetet inom SSG. Ägarna har
olika syn på vad de vill ha ut av samarbetet och hur långt man vill vidareutveckla
samordningen. En av ägarna säger att det är en förutsättning att man tänker likadant inom
gruppen men vi har funnit att så är inte fallet. Vi har också funnit att det rådde delade
meningar om förväntningarna på inträdet. Vissa ägare trodde att det skulle innebära stora
kostnadssänkningar att hoppa över ett mellanled och att den inköpta marknadsföraren skulle
utföra underverk. Ingen hade några referensramar om hur det skulle kunna gå. Detta innebar
att några av dem blev positivt och andra negativt överraskade av resultatet.

6.5 Medlemmarna i lokalföreningens perspektiv

Genom att SSG planerar sin odling långt i förväg så innebär detta att den enskilde
lantbrukaren vet vad grödorna ska användas till och kan på detta sätt anpassa odlingen
därefter. Detta anses vara väldigt sällsynt inom branschen och det uppskattas. 329

Överlag är medlemmarna i lokalföreningen väldigt positiva till bildandet av SSG. De anser att
detta skapar mycket möjligheter för medlemmarna. Det har framförallt verkat positivt på de
yngre medlemmarna i föreningen som har ingetts med nytt hopp om framtiden. Ena av
medlemmarna uttrycker att de senaste åren har det bara varit negativa rapporter om jordbruket
och många har inte haft så stor framtids tro. Nu skapas något nytt och vi ser möjligheter till att
hitta nya lösningar och attackera marknaden på en helt ny front och detta ger hopp. De anser
att samarbete är väldigt viktigt och att alla kan dra nytta av varandra. En av medlemmarna
anser att denna solidariska inställning kan fungera eftersom alla är belägna i ett geografiskt
begränsat område vilket gör att alla känner gemenskap med varandra. Han säger vidare att
detta samarbetet hade inte fungerat om några medlemmarna hade funnits i Norrland.

De upplever det som positivt att få en chans att framhäva och marknadsföra sina råvaror på ett
nytt sätt. Mervärdet i produkten har gjort att arbetet upplevs som mycket roligare och
engagemanget har ökat.330

6.6 Inspektorernas perspektiv

Delaktighet
När SSG grundades togs det ett beslut att alla inspektorer på de respektive gårdarna skulle
vara medlemmar i styrelsen. Detta för att personalen skulle känna sig delaktiga och
engagerade och att det inte skulle fattas beslut inom deras område som de inte kunde påverka.
Inspektorerna tillsammans med Kenneth har bildat en egen arbetsgrupp som träffas för att
diskutera och planera inköp, vilka sorter som skall odlas m.m. Kenneth lägger då fram vad
som efterfrågas på marknaden i form av odlingstekniker och spannmålssorter och sedan tar
inspektorerna ställning till om det skulle kunna fungera eller ej. Kenneth har ingen kunskap i
odling. Hans kompetens är att sälja spannmål. Av detta skäl måste det ske en ingående
diskussion mellan inspektorerna vars spetskompetens är odlingen och Kenneth. Arbetsmötena
intensifieras under våren och hösten så sådden sker.331

329 Intervju med medlem i lokalförening
330 Ibid
331 Intervju med ägare C
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Majoriteten av inspektorerna hade redan en relation till Kenneth sedan tidigare. De anser att
han är en ovärderlig resurs och att samarbetet fungerar bra. De anser att samarbetet mellan
inspektorerna också fungerar bra och att de har fått ett ökat utbyte mellan varandra.332

Inspektorerna upplever att de är delaktiga i något nytt och kul. Det är många som ringer till
dem från andra gårdar och ställer frågor och detta upplevs som att det ger en nytändning i
arbetet.

332 Intervju med inspektor D
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7. Analys

I detta kapitel kommer vi att analysera vårt empiriska material. Strukturen på vårt
analyskapitel följer den struktur som läsaren finner i teorikapitlet. Vi har även här valt att
behandla analysen efter ett externt och ett internt perspektiv och sedan fortsätta med att
behandla inträdesstrategier och nätverksteorier. (Se modell s.9 ) Vid varje ny teoriavsnitt gör
vi en kort repetition av teoriinnehållet, därefter lyfter vi fram den empiri som är relevant och
avslutar med våra egna analyser.

Det externa perspektivet

7.1 Konkurrenskrafters inverkan på strategival

Vi kommer nedan att analysera SSG:s förutsättningar i relation till de externa faktorer som
råder på marknaden.

När ett företag ska etablera sig på en ny marknad är det viktigt att beakta
konkurrenssituationen innan ett inträde sker. Detta bör göras så att strategivalet anpassas efter
den rådande situationen på marknaden. Faktorer att beakta är hot från nyetableringar, hur
starka leverantörernas respektive kundernas förhandlingsförmåga är samt vilka produkter som
kan agera substitut. Därutöver bör företaget analysera de befintliga konkurrenterna på
marknaden och deras styrkor respektive svagheter.333 (Se modell s.19)

Hot från nyetableringar: Inom livsmedelsbranschen finns det ett fåtal starka aktörer som
dominerar marknaden. Exempel på starka aktörer är Swedish Meats, Svenska Lantmännen
och Kronfågel. Dessa aktörer har successivt byggt upp sina verksamheter under en längre tid
och kan i vissa fall anses inneha en monopolställning på marknaden. Produktdifferentiering av
produkten som sådan är inte vanligt förekommande inom livsmedelsbranschen. Det är svårt
att modifiera en råvara och på så sätt skapa sig en märkesidentitet. Däremot kan det finnas
möjligheter till differentiering genom kringtjänster. Branschen präglas av ett högt
kapitalbehov eftersom produktionen kräver tunga investeringar i maskiner och anläggningar
oavsett storleken på arealen eller djurbeståndet. Det finns en tendens inom
livsmedelsbranschen att produktionen inte anpassas till marknadens efterfrågan.334 Detta beror
på att staten för inte så längesedan lättade upp regleringarna inom jordbrukssektorn.
Fallföretaget och dess medlemmar har alltid agerat på ett affärsinriktat sätt. Inom branschen
är distributionskanalerna få. Detta gör att konkurrensen om dessa är hög vilket påverkar ett
eventuellt inträde för en ny aktör. Branschen präglas av en mängd statliga regler om hur
produktionen bör ske. Exempel på regler är bland annat djurhållningskrav och förbud mot
vissa bekämpningsmedel. Dessa kan inte direkt ses som inträdesbarriärer. SSG har valt att
träda in på marknaden genom att fokusera på en hög och jämn kvalitet på produkterna samt
att skräddarsy odlingen efter kundernas krav för att inte ha samma strategi som Svenska
Lantmännen. Detta innebär också att inträdet underlättas på marknaden. För att nå ut med sina
produkter till kunderna har de rekryterat en operativ chef som innehar ett betydelsefullt
distributions- och kontaktnät. På så vis kan företaget få bort ett mellanled. Detta kan inte
direkt ses som en inträdesbarriär och således ett hot från nyetableringar. SSG har uppnått en

333 Porter, M.E (1979) How Competitive Forces Shape Strategy, Harvard Business Review, March-April, i Enis,
B. M., Cox, K. K., & Mokwa M. P. (1995)
334 Intervju med Katarina Gillblad, Agronomics (2002-12-05)
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produktionsvolym som är attraktiv för kunderna. Detta var inte möjligt när de agerade
självständigt.

Vi anser att det förekommer en hög inträdesbarriär på livsmedelsmarknaden om ambitionen är
att välja en storskaligstrategi på bred front. Kapitalbehoven blir då oerhört stora och det kan
vara svårt att finna avsättning för sina produkter då distributionskanalerna är få. Med
anledning av detta anser vi istället att strategierna bör präglas av fokus på en specifik
målgrupp eller geografiskt område. På detta sätt kan ett företag kringgå de konkurrensfördelar
som den dominerande aktören innehar. Inträdesbarriären blir på detta sätt lägre. För att skapa
ett mervärde bör den nya aktören, enligt vår mening, erbjuda tjänster som stora organisationer
inte finner lönsamma att erbjuda eller rent praktiskt inte kan erbjuda. Hotet från
nyetableringar är därför störst för fokuserade företag på marknaden. Vi anser att fallföretaget
har agerat korrekt enligt de förutsättningar som finns i omvärlden. Innan SSG: s bildande
fanns det redan betydelsefulla anläggningstillgångar och inventarier hos de enskilda
delägarna. Det fanns således inga behov för initiala nyinvesteringar. Det har istället skett en
samordning av befintliga resurser. Företaget gick därför in på marknaden med en hög soliditet
vilket gör företaget mindre sårbart för ny konkurrens. Vi anser vidare att företaget har knutit
ett distributionsnätverk till sig genom att köpa in VD: ns tjänster. De har på detta sätt undvikit
att behöva bygga upp ett eget nätverk från grunden vilket hade varit mycket kostsamt och
tidsödande. Genom samordningen och den ökade volymen har de kunnat nå kunder som
annars inte hade varit möjligt. Vi anser att företaget har etablerat sig relativt snabbt vilket
skyddar SSG från hot från nyetableringar.

Leverantörers förhandlingsstyrka Även på leverantörssidan finns det få aktörer på
livsmedelsmarknaden. Svenska Lantmännen som är den dominerande aktören inom
jordbrukssektorn anser att medlemmarna i kooperativet inte bör köpa gödsel, utsäde335 med
mera från någon annan aktör. Detta innebär att leverantörernas styrka är väldigt stark och
Svenska Lantmännen har bundit upp sina producenter på ett effektivt sätt. Vårt fallföretag gör
sina inköp via DLA i Danmark då Södra Åby lokalförening ingår i detta nätverk. Detta gör att
de har en bättre förhandlingssituation än enskilda lantbruk. Leverantörerna har trots detta ett
övertag då det finns få leverantörer och många företag som vill köpa. Även inom andra
områden har leverantörerna en stor makt. Exempel på detta är el och bränsleleverantörer. Den
enskilde producenten är för liten för att kunna förhandla och påverka priset nämnvärt.

Vi ser att detta kan vara ett hot mot företag som vill träda in på marknaden. Leverantörernas
styrka kan avskräcka nyetableringar då det innebär en finansiell risk. De etablerade
leverantörerna kan höja priserna men en ny aktör har kanske inte samma möjlighet att i sin tur
höja priserna mot sina kunder. Inom branschen förbrukas mycket bränsle, el alternativt olja
till maskinparker, torkanläggningar och uppvärmning av djurstallar. Detta gör att höjda el -
eller oljepriser får stora konsekvenser för lönsamheten. Genom Södra Åbys delägarskap har
SSG fått tillgång till en stor inköpsorganisation, DLA, vilket gör att SSG via detta nätverk får
en ökad förhandlingsstyrka. Detta medför ökade marginaler och därmed en minskad sårbarhet
för konkurrens på marknaden.

Kundernas förhandlingsstyrka: Inom livsmedelsbranschen är även kunderna i en dominerande
förhandlingsposition. Kunderna kan sätta villkoren eftersom de är få och köper stora
kvantiteter. Producenternas möjlighet att differentiera kärnprodukten exempelvis spannmål

335 Utsäde – Ett specialbehandlat frö för uppförökning av sädesslag



Inträdesstrategier för livsmedelsmarknaden – en fallstudie av Söderslätts Spannmåls Grupp

84

och ägg är ytterst begränsad. Detta gör det svårt för producenten att ta ut ett mervärde för
produkten.

Vi anser därför att kundernas makt också kan innebära ett hinder för nya aktörer att träda in på
livsmedelsmarknaden. Vi anser vidare att kundernas förhandlingsposition överträffar den som
ett nyetablerat företag innehar såvida inte företaget kan erbjuda något unikt för kunden. En
möjlighet som vi ser är att hitta en strategi som bygger på en fokusering på en speciell
kundgrupp eller en fokusering på en speciell produkt eller tjänst. På detta sätt kan producenten
skapa ett mervärde och bygga upp ett beroende hos kunden av producentens utbud. Vi anser
inte att det är lätt att finna en sådan nisch på en marknad som erbjuder få
differentieringsmöjligheter och där säljarna är många

Substitutprodukter: Substituten är ytterst få inom livsmedelsbranschen. Detta grundar sig i att
företag har svårt att höja kvaliteten på produkterna nämnvärt om man jämför med andra
industrier.

Vi anser att det är svårt att avgöra huruvida det finns substitut inom branschen eller ej. Detta
är helt beroende på hur man definierar substitut. Är vete nödvändigt för framställningen av en
viss produkt går det inte att finna ett substitut med samma egenskaper, såvida vete från en
annan producent ses som substitut. Däremot om det ska produceras bröd, och vete ej finns att
tillgå, kan man använda råg eller korn istället. Nötkött kan naturligtvis ersättas med fläskkött i
vissa avseenden och numera finns det även vegetariska alternativ. Men detta är helt beroende
på i vilket syfte råvaran skall användas. Vi ser därför inte substitut som ett hot inom
jordbrukssektorn. Däremot ser vi en möjlighet till substituerbarhet inom exempelvis kött - och
fågelindustrin. Många konsumenter gick över till att köpa mer kyckling när galna-kosjukan
och mul- och klövsjukan drabbade köttindustrin.

Befintliga konkurrenter: Livsmedelsbranschen präglas av få dominerande aktörer. Branschen
är kapitalintensiv och detta utgör en inträdesbarriär på marknaden.

Vi anser att konkurrensen på marknaden utgör ett hot mot ett företag som vill etablera sig. Det
är viktigt att analysera konkurrenternas svagheter för att utifrån denna finna en lämplig
strategi. Hotet från konkurrenterna anser vi vara stort då det finns få dominerande aktörer
samt att tillväxten är stabil inom branschen. Detta innebär att ett nytt företag måste ta
marknadsandelar från befintliga konkurrenter för att komma in på marknaden.
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Det interna perspektivet

7.2 Interna resurser som källa till hållbar konkurrensfördel

Vi kommer nu att pröva om SSG: s interna resurser kan utgöra hållbara konkurrensfördelar.

7.2.1 Immobila konkurrensfördelar

Aktörer har olika förutsättningar för immobila resurser. Immobila resurser kan lättare utgöra
en hållbar konkurrensfördel.

Inom livsmedelsproduktionen är faktorer som jordmån336, klimat, infrastruktur, geografiskt
läge och utskeppningsmöjligheter immobila resurser. Förutsättningarna för aktörer inom
livsmedelsbranschen är väldigt olika beroende på var producenterna är lokaliserade. Detta
gäller främst jordbrukssektorn då denna i större utsträckning är beroende av jordmån och
klimat. Vårt fallföretag är lokaliserade inom ett område som har erkänt goda jordmån– och
klimatförhållanden.337

Vi anser att lantbrukare i södra Sverige har bättre förutsättningar att odla grödor på ett mer
vinstdrivande sätt än exempelvis lantbrukare i Norrland då klimatet inte är lika gynnsamt.
Likaså anser vi att då transportkostnader inom branschen är dyra är avståndet till
uppsamlingssilos, utskeppningshamnar och kunder är en faktor som påverkar
konkurrenskraften inom företaget. I SSG: s fall har de väldigt lokalt förankrade resurser som
är till deras fördel. Egendomarna är belägna på områden med mycket bra jordar, de har nära
till utskeppningshamnen i Trelleborg. De har också nära till kunder och leverantörer, klimatet
är gynnsamt då de är omgärdade av tre hav vilket gör att det inte råder något extremt
inlandsklimat. Detta gör att spannmålen kan mogna långsamt och detta ökar kvaliteten och
homogeniteten. Vi anser att ägarna har på ett korrekt sätt utnyttjat de immobila resurserna vid
grundat av SSG eftersom de valde samarbetspartners bland annat efter egendomarnas
geografiska läge. Dessutom minskar transportkostnader samt att kommunikationen mellan
delägarna underlättas av de korta avstånden.

7.2.2. Hållbara konkurrensfördelar

För att ett företag ska kunna erhålla konkurrensfördelar som är hållbara bör ett företag
analysera följande fyra faktorer: huruvida företagets resurser är värdefulla, sällsynta, ej
imiterbara eller substituerbara.338 (Se modell s.24, Den resursbaserade modellen)

Värdefulla resurser. Värdefulla resurser inom livsmedelsbranschen är nätverket, fasta
anläggningstillgångar så som torkar, lager, omsättningstillgångar såsom maskinparken samt
humankapitalets erfarenhet och kompetens. Organisatoriska resurser som till exempel korta
beslutsvägar och effektiva informationsvägar är också värdefulla resurser. Vidare upplevs den
gemensamma rådgivningen för varje enskilt fält som genomförs av HIR som en värdefull
resurs.

336 Jordmån – Kvaliteten på jorden
337 Barney, J.B (1991) Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, Vol.17,
No.1, pp. 99-120
338 Ibid
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Vi har funnit att inom livsmedelsbranschen är aktörernas nätverk en mycket värdefull resurs
och kan vara avgörande för ett företags existens. Vi anser detta då inköp, marknadsföring,
försäljning oftast sker genom tidigare etablerade kontakter mellan aktörer på marknaden. Vi
anser vidare att humankapitalet är värdefullt då det idag är svårt att få tag på kvalificerad och
kompetent personal. Vi har funnit att det inte är så attraktivt att arbeta inom jordbrukssektorn
längre. I SSG: s fall anser vi att VD:n är en värdefull resurs för inträdet på marknaden då hans
nätverk har varit avgörande, enligt vår mening. Det är också viktigt med korta beslutsvägar
och en god information då detta möjliggör en flexibilitet och en anpassning till kundernas
krav och omvärldens förändringar. Anläggningstillgångarna är värdefulla för att kunna
upprätthålla en god kvalitet på produkten och därmed få en möjlighet att ta ut ett högre pris, få
en ökad lönsamhet och effektivitet inom företaget. Goda lagringsmöjligheter ger också
möjligheter till att sprida ut leveranserna och parera pristrender under året. Vi ser detta som
värdefullt då det skapar ett jämnt kassaflöde över året och i de fall som lagerkostnaderna är
låga så finns det dessutom möjlighet till en ökad marginal.

Sällsynta resurser: Inom jordbrukssektorn är det främst Svenska Lantmännen som har
övervägande delen av utskeppningshamnarna i sin besittning. Det finns några få hamnar som
är tillgängliga för andra aktörer. För livsmedelsproducenter uppfattas kompetent
humankapital som en sällsynt resurs, både för den dagliga driften och för spetskompetens.
Organisationsstrukturen inom SSG har ingen motsvarighet inom branschen och detta kan ses
som en sällsynt resurs. Ingen har tidigare formaliserat sitt samarbete så ingående.339

Fallföretaget har anlitat en VD med spetskompetens inom området spannmålsförmedling,
ägarna är få men besitter stora arealer samt att medlemmarna kommer både från den privata
företagsamheten och den kooperativa.

Vi anser att vårt fallföretag besitter en sällsynt resurs då de har knutit VD:n till sig i företaget.
Det finns få spannmålsförmedlare i Sverige och det är därför svårt att få tag på personer med
lika gedigen erfarenhet, kunskap och kontaktnät. Detta i kombination med att VD:n har en
god insyn i den på marknaden dominerande aktörens verksamhet, gör att vi ser denna resurs
som sällsynt. Vi kan också se det som en svaghet för SSG då det skapas ett starkt beroende till
en enskild person. Eftersom det inte finns någon motsvarande organisationskonstellation inom
branschen idag ser vi det som en sällsynt resurs. Framförallt finner vi att kombinationen av
ägare är en resurs som bör betonas. Ägarna har alla lång erfarenhet inom branschen och alla
har drivit sina verksamheter på olika sätt. Några har erfarenheter av kooperativ och andra har
erfarenhet av mer privat företagsform men gemensamt är, enligt vår mening, att de har lyckats
bra trots olika strukturförändringar inom jordbruket. De samlade erfarenheterna och
kunskaperna som samordnas i denna konstellation ser vi som sällsynt. Detta är ingen resurs
som inte går att imitera. Vi ställer oss lite tveksamma till huruvida utskeppningshamnen i
Trelleborg är en sällsynt resurs eller ej. På marknaden i stort är utskeppningshamnar ingen
sällsynt resurs men då de flesta kontrolleras av en aktör kan det för en ny aktör som ska in på
marknaden uppfattas som en resurs som är sällsynt. Det finns alltid en möjlighet att bygga en
utskeppningsanläggning i en helt ny hamn, men detta alternativ ser vi som väldigt kostsamt.
Möjligen skulle en kapitalstark aktör med strategin att göra en storsatsning för att konkurrera
med Svenska Lantmännen se detta som ett alternativ. Vi tror att detta är högst osannolikt i
dagsläget.

Ej imiterbara: Unika historiska förhållanden; varje delägare har en gedigen erfarenhet och
historik inom branschen vilket har skapat en plattform och ett nätverk i tid och rum. Även om

339 Intervju med Katarina Gillblad, Agronomics (2002-12-05)
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företaget i sig har en kort historik har det hunnit uppleva unika skeenden. Exempel på detta är
Lantmannaorganisationernas fusion och Svenska Foders uppköp då många kunder och
leverantörer såg över sina etablerade distributionskanaler. Vidare har lokalföreningar gått ur
Svenska Lantmännen för att bilda egna nätverk där Södra Åby är en av initiativtagarna. Dessa
skeenden kommer troligen inte upprepas. Det är redan historia.
Social komplexitet; inspektorernas tidigare erfarenheter av samarbeten inom gruppen och
personkemin dem emellan kan ses som svår att imitera. Likaså de långa relationer som byggts
upp mellan ägarna. Relationen mellan ägare och inspektor präglas även de av många års
samarbeten. Alla parter har arbetet inom sin yrkesroll i ca 20 år. Lokalföreningen bildades
1907 vilket innebär att de har en gedigen historik. Medlemmarna i lokalföreningen har en
tendens att vara anslutna länge vilket gör att djupgående relationer har byggts upp.

Vi anser att det kan visa sig att företagets historik kan utgöra en icke imiterbar resurs.
Spannmålsmarknaden är en marknad där det normalt inte sker stora förändringar. Under året
som gått har det skett stora förändringar på marknaden som att Lantmannaorganisationerna
har slagit ihop sig till Svenska Lantmännen och att Svenska Lantmännen har gått in
tillsammans med det danska DLG och köpt upp Svenska Foder, som tidigare var det enda
stora privata alternativet. Detta gör att vi anser att SSG har ett unikt historiskt förhållande, vid
en jämförelse med ett nytt företag som inte funnits under denna period. Vi ser dock att de
enskilda delägarnas historisk och sammansättningen dem emellan ger tillsammans ett unikt
historiskt förhållande. Vi kan se att den sociala komplexiteten inom organisationen kan vara
svår att imitera men en annan social konstellation skulle kunna uppnå liknande resultat. Vad
vi kan se som en risk är att dessa relationer kommer att förändras vid ett eventuellt arvskifte.
Ägarna har en ambition att skola in nästa generation i ett tidigt skede för att på detta sätt
överföra de kunskaper och relationer som organisationen besitter. Vi kan se att den sociala
komplexiteten kan skadas. Vidare anser vi att det finns en potentiell risk i att de flesta
inspektorerna är i övre medelåldern vilket innebär att de snart vill pensionera sig. Då rubbas
de långvariga relationer som byggts upp. Vilka konsekvenser detta kan få är svårt att sia om.

Substituerbarhet: Fallföretagets strategi innesluter en hög formalisering mellan delägarna där
de anställt en utomstående part som operativ chef. VD:n anses för ägare och inspektorer som
en viktig resurs då han innehar ett stort kontaktnät och en stor marknadskännedom. För att
vända sig direkt till kunden erfordras en viss volym, vilket de har uppnått genom sin
samordning mellan de fem ägarna.

Vi anser att ett annat företag/konstellation kan med likvärdiga resurser och strategier uppnå
samma resultat som SSG gjort. Företaget skulle exempelvis kunna ha utsett en operativ chef
inom organisationen istället, delägarna hade kunnat vara mer delaktiga, de hade kunnat
rekrytera en annan spannmålshandlare och ändå uppnått samma resultat. Vi menar att
fallföretagets strategi är substituerbar. VD:n skulle kunna bytas ut mot en annan
spannmålsförmedlare på marknaden och denna resurs blir därmed substituerbar.

Företagets resurser utgör en grund till ett flertal konkurrensfördelar. Vi anser att företaget
innehar många värdefulla resurser och även en del sällsynta. Vissa resurser kan också ses som
icke imiterbara. Strategierna kan, enligt vår mening, i de flesta fall ersättas med andra
likvärdiga strategier och på detta sätt kan samma resultat uppnås. Därför drar vi slutsatsen att
företagets resurser inte kan ses som hållbara konkurrensfördelar
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7.3 Konkurrensstrategier

Efter att ha analyserat de externa och interna faktorerna kommer vi att analysera dessa i
relation till olika konkurrensstrategier. Vi ha valt att utgå ifrån Porters konkurrensstrategier.

Det finns enligt Porter tre basstrategier för att konkurrera på en marknad. Dessa är (1)
kostnadsöverlägsenhet, (2) differentiering och (3) fokusering. (Se modell s.26) Företag bör
välja en huvudlinje eftersom valet och genomförandet kräver en stor ansträngning och en
organisatorisk uppbackning. Denna ansträngning och organisatoriska uppbackning kan
försvagas om ett företag väljer fler än en huvudlinje.340

Råvarumarknaden karakteriseras av att det är svårt att differentiera sig då varorna är i det
närmsta homogena. Ett andra karaktäristika är att det är en kapitalintensiv bransch. För att
vara en intressant partner på marknaden krävs stora volymer för att skapa en maktposition.
Det råder en ojämnhet i konkurrensen inom branschen. Vårt fallföretag har som målsättning
att skräddarsy produkterna efter kundernas önskemål och erbjuda spårbarhet. De vill vända
sig till kunder med specifika krav samt erbjuda dessa rena högkvalitativa produkter med en
hög leveranssäkerhet. Livsmedelssäkerheten anser de är viktig. De vill dessutom driva
verksamheten på ett affärsmässigt och marknadsanpassat sätt. Det råder en oklarhet mellan
ägarna om hur strategin ska genomföras. Vissa anser att de strikt ska vända sig till den
kundgrupp de har valt att fokusera på medan andra anser att de mer bör hålla alla dörrar öppna
initialt. Detta för att få avsättning för produkter även vid dåliga skördeår.

Vad som anses unikt är möjligheten att kunna erbjuda absolut spårbarhet. Kunder som ställer
dessa krav är mycket attraktiva för SSG. Samtidigt är de en tillräckligt liten organisation för
att kunna ha full kontroll över alla processer inom företaget så att överenskommelser om
skräddarsydd odling/hantering kan uppfyllas. Kontrollen underlättas av att
informationsvägarna är korta och att företaget är flexibelt. Då organisationen är liten kan de
genom samordning av de interna resurserna hålla overheadkostnaderna nere. De kan genom
sin geografiska begränsning uppnå en jämn kvalitet till sina kunder från år till år. Vidare anser
de att det är viktigt att bygga upp långvariga kundrelationer. De har anlitat en utomstående
VD som redan besitter ett rikt kontaktnät och genom tidigare erfarenheter byggt upp relationer
med diverse kunder.

Då branschen karaktäriseras av att affärer görs inom ett lojalt nätverk tror vi att det är svårare
att gå in storskaligt på en sådan marknad i relation till en marknad som inte präglas av
nätverk. Det gör det svårt att hitta ett underlag för sin verksamhet. Köparna är få och vi har
funnit att de är skeptiska till nya aktörer. De säger sig ha dåliga erfarenheter av aktörer som
lurat dem341. Vi anser inte att SSG har en kostnadsöverlägsenhetsstrategi då deras målsättning
inte är att erhålla en stor marknadsandel eller att ha en lågkostnadsstruktur. Företaget har dock
en intern kostnadsmedvetenhet genom att använda de befintliga resurser som finns att tillgå på
ett så effektivt sätt som möjligt.

Vi anser att SSG: s målsättning överensstämmer med den strategi som Porter benämner som
fokuserad. Deras fokusering anser vi ligga på livsmedelssäkerhet, spårbarhet och ett effektivt
och säkert logistiksystem. De vill vända sig mot en smal målgrupp. De stora aktörerna på
marknaden är enligt vår mening, för stora för att kunna erbjuda en kundanpassad produkt och

340 Porter, M.E (1980) Konkurrensstrategi: Tekniker för att analysera branscher och konkurrenter
341 Intervju med kund
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service. De senaste åren har det skapats en trend och en opinion för rena produkter. Vi anser
ändå att många kunder inte sett värdet i detta ännu. SSG är tidigt ute med denna fokusering,
vilket gör att SSG kan få ett försprång på marknaden genom att vara först ut på
jordbrukssidan. Men om trenden inte håller i sig, om kunder och sedan slutkonsumenterna
inte är beredda att betala extra för de rena produkterna då faller hela strategin. Då målgruppen
är smal finns det en risk att företaget blir beroende av vissa enskilda kunder. Denna
beroendesituation kan göra företaget sårbart. Det innebär en risk att gå in på en ny marknad
som ett litet företag då dessa ofta har knappa resurser342. När vi studerat vårt fallföretag anser
vi dock att de inte tar några stora risker. Detta motiverar vi med att de köper in tjänsten som
VD externt och har på så vis inte bundit upp sig med personalansvar. De har inte heller
investerat i nya anläggningar eller inventarier vilket gör att de inte har stora fasta kostnader
inom företaget.

Branschen karakteriseras av långsiktighet och lojalitet och det tar tid att etablera nätverk.
Därför anser vi att de i realiteten har en mer differentierad strategi idag eftersom de vänder sig
mot ett bredare spektrum av kunder. Om inte SSG är noga med att se över sin
fokuseringsstrategi föreligger en risk att SSG fastnar i differentieringsstrategin. Kunderna kan
då uppfatta företaget som luddigt. SSG marknadsför sin spårbarhet och vill vända sig till
kunder med detta krav. Men i praktiken säljer SSG till alla sorters kunder. Vi anser vidare att
det är av största vikt att företaget enas om ett gemensamt certifieringssystem som ett led i sin
fokusering på livsmedelssäkerhet. Detta kräver likvärdiga rutiner och dokumentation hos alla
fem ägare. Genom att sätta gemensamma minimikrav på odling och hantering inom företaget
och därutöver utveckla specifika krav i samförstånd med varje kund anser vi att SSG kan stå
för sin affärsidé. Att tillämpa ISO 14001343 anser vi inte vara nödvändigt i dagsläget då det är
mycket kostsamt. Då vi har funnit att det råder delade meningar mellan ägarna om behovet av
certifieringssystem kan vi se en risk att detta inte införs fort nog. Kunderna tycker det är
viktigt och vi anser att det är betydelsefullt att SSG inte tappar momentum i utvecklingen mot
en starkare fokusering.

Utifrån de premisser som råder på marknaden anser vi ändå att de har gjort ett rätt strategival.
Genom att fokusera på ett smalt segment kan de undvika direkt konkurrens med den
dominerande aktören. Vi anser inte att de har en möjlighet att differentiera sig på marknaden
och ta ut höga marginaler. Marknaden är, enligt vår mening, alldeles för priskänslig för detta.
Vi anser nämligen inte heller att de kan erbjuda ett unikt koncept som inte går att imitera,
varför en differentieringsstrategi inte skulle hålla på längre sikt enligt vår mening. Det skulle
också krävas mycket mer kapital för marknadsföring.

Vi har även funnit att det inte finns en konsensus mellan ägarna om vilka mål, visioner samt
vad företaget står för. Porter anser att en rak linje är viktig. Det finns ingen övertygelse om att
spårbarhet och miljötänkande är viktigt samt i vilken utsträckning företaget ska expandera. Vi
kan se detta som oroväckande när företaget har valt en fokuseringsstrategi. Vi anser att det är
betydelsefullt att ha en enad syn inom företaget för att kunna fatta rätt beslut om framtiden
samt ha en enad front mot marknaden.

342 Carter, M, Stearns, T.M, Reynolds, P.D, Miller, B.A (1994) New Venture Strategies: Theory Development
With an Empical Base, Strategic Management Journal, Vol. 15, pp. 21-41
343 ISO 14001 – Ett miljö- och kvalitets certifieringssystem
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7.4 Inträdesstrategier

Enligt Cho et al finns det fördelar och nackdelar med både tidiga och sena inträden på en
marknad. Generellt har fokuseringen riktats mot tidiga aktörer på marknaden men Cho et al
vill lyfta fram betydelsen av att gå in på en marknad i ett senare skede. Fördelen med att gå in
tidigt på en marknad är att det ges möjlighet att bygga upp ett varumärke och lojala kunder.
En annan fördel är att företaget kan låsa upp betydelsefulla resurser vilket påverkar
kommande konkurrenters inträde, exempelvis kompetent personal. Företaget har sannolikt
genom sin erfarenhet kommit längre på inlärningskurvan genom ett tidigt inträde och kan på
så vis driva verksamheten mer effektivt.344

Fördelarna med ett sent inträde på marknaden innebär att det nya företaget har kunnat lära sig
av de första företagens misstag och de har en möjlighet att se vart utvecklingen på marknaden
är på väg samt attackera marknaden vid den rätta tidpunkten. Ett företag som träder in sent
möter redan utbildade kunder och en utvecklad teknik. Detta innebär kostnadsbesparingar för
det nya företaget. Företag som befunnit sig på marknaden en längre tid kan ha skapat en
tröghet i organisationen, dels genom att personalen inte är lika förändringsbenägen och dels
för att de fasta kostnaderna kan ha vuxit okontrollerat. Detta gör dem mer
konkurrensutsatta.345

Cho et al redogör för olika strategier som kan vara lämpliga vid sena inträden. Följande
strategier rekommenderas för att övervinna de hinder som kan förekomma vid ett sent inträde:
en stark fokusering, långsiktig strategi men med initiala förluster eller att uppnå skalfördelar
på snabbast möjliga tid.346Enligt Teplensky et al finns det tre olika potentiella strategier som är
lämpliga vid tidiga inträden, dessa är nischstrategi, portfoliostrategi och bredfrontsstrategi. Då
vi anser att dessa strategier är likvärdiga med Porters behandlas dessa mer ingående under
konkurrensstrategier.347

Inom livsmedelsbranschen domineras marknaden av ett fåtal stora aktörer som har en lång
historia bakom sig. Det bör påpekas att dessa är kooperativ, vilket skiljer sig en del från att
vara ett privatägt företag på marknaden. Staten lättade upp regleringen av jordbruket i
samband med Sveriges inträde i EU. Det gavs möjligheter för lantbrukarna att få en ökad
lönsamhet i sin verksamhet. Detta möjliggjordes genom att priserna blev rörliga. SSG gick in
vid en tidpunkt när det rådde förändringar på jordbruksmarknaden. Svenska Lantmännen var i
färd med att genomföra en fusion. SSG: s strategi var inte att direkt konkurrera med Svenska
Lantmännen utan att hitta en målgrupp som Svenska Lantmännen skulle ha svårigheter att
tillfredsställa. Däremot Svenska Foder blev en konkurrent då de hade liknande förutsättningar
som SSG.

Beroende på ur vilken aspekt man studerar företaget kan SSG ses både som ett företag som
går in tidigt på marknaden och som ett företag som träder in sent. SSG gör ett sent inträde ur
den aspekten att det redan finns många aktörer på marknaden som säljer och förmedlar
spannmål. Vi anser att SSG har kunnat tolka marknaden och den efterfråga som råder på

344 Cho, D-S., Dong, Kim, D-J. & Rhee (1998) D.K., Latecomer Strategies: Evidence from the Semiconductor
Industry in Japan and Korea, Organization Science, Vol. 9, No.4, July-August pp. 489-505
345 Ibid
346 Ibid
347 Teplensky, J. D, Kimberly, J. R, Hillman, A. L, Schwartz, J. S (1993) Scope, Timing, and Strategic
Adjustment in Emerging Markets: Manufacturer Strategies and the Case of MRI, Strategic Management Journal,
Vol. 14, pp. 505-527
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marknaden och på detta sätt anpassa sitt koncept efter detta. Svenska Lantmännen har enligt
vår mening en stor tröghet i sina organisationsprocesser. De måste ta hänsyn till alla
medlemmar i kooperativet vilket gör besluts- och informationsvägarna långa och ibland
otydliga vilket försenar en reaktion på marknadens efterfrågan. Vi anser vidare att
organisationen inte har anpassat sig efter det nya marknadsklimatet som råder efter
avregleringen. SSG har dragit nytta av denna lärdom genom att studera denna dominerande
aktör. Vi anser också att företaget har utnyttjat marknadssituationen och gjort ett inträde vid
den bästa tidpunkten. Tajmingen var ypperlig då det rådde en osäkerhet bland många
producenter och kunder vad fusionen inom Svenska Lantmännen skulle innebära. Kunder och
producenter som annars är mycket lojala till sina leverantörer var beredda att pröva något nytt.
Ägarna har själva varit delaktiga i olika samarbeten och från dessa har de kunnat dra nytta av
gamla misstag och kunnat skapa en mer effektiv strategi. En nackdel med att träda in sent är
att den dominerande aktören är redan väldigt etablerad och har bundit upp resurser i nätverket.

Vi kan även se SSG som först på marknaden. Ingen har tidigare skapat en konstellation
mellan fyra gårdar och en lokalförening. De är få ägare men med mycket areal och stora
resurser inom organisationen. Detta gör att företaget är flexibelt och lätt kan anpassa sig efter
kundens krav. De är ensamma om att ha anställt en utomstående operativ chef med en så hög
kompetens. Här drar de nytta av att vara först ut och kunna köpa in den mest kompetenta
personalen på marknaden. SSG är också först med att marknadsföra sig som ett företag med
hög livsmedelssäkerhet och som kan erbjuda absolut spårbarhet. Genom att de är tidigt ute
och då nätverkstänkande är dominerande i branschen kan de binda upp viktiga kunder på
marknaden och hinna skapa en kundlojalitet. Vi vill i detta sammanhang än en gång poängtera
vikten av ett certifieringssystem. Vi anser att SSG är väldigt tidigt ute med sin starka
fokusering. Kanske kommer trenden inte att hålla i sig vad gäller SSG: s fokusering på
livsmedelssäkerhet. Detta anser vi utgöra en risk för företaget.

Vi anser att SSG har gjort ett sent inträde på marknaden även om det går att tolka inträdet som
tidigt också. Vi motiverar detta med att SSG inte erbjuder någon ny produkt vilket öppnar upp
för en helt ny marknad. Utbudet och efterfrågan på livsmedelssäkra produkter har funnits
tidigare.348 Spannmål är en råvara som är näst intill omöjlig att modifiera. Det är snarare den
speciella konstellationen och dess satsning att rekrytera en marknadsinriktad VD som kan ses
som nytänkande.

Lämpliga strategier
Inom livsmedelsindustrin har de dominerande aktörerna haft problem med att beslutsvägarna
har varit långa och detta har skapat en tröghet i organisationerna. När en organisation gör en
fusion tar det tid innan den nybildade organisationen har etablerat sig ordentligt. SSG gjorde
sitt inträde i anslutning till Svenska Lantmännens fusion. SSG hade även skaffat sig
erfarenheter från tidigare samarbeten samt att de anlitade en konsult som hade en stor insikt i
hur den dominerande aktören, Svenska Lantmännen fungerade.

Vi anser inte att företaget har kapacitet eller möjlighet att varken bygga stora volymer för att
uppnå skalfördelar eller att gå med förlust under en längre tid. Det skulle krävas att SSG
investerade i bland annat lageranläggningar, vilket vi anser är en för stor risk och för
tidsödande. Vi anser att de aldrig kommer att kunna konkurrera volymmässigt med Svenska
Lantmännen. De kan inte heller gå med förlust en längre tid för att på sikt få en stark ställning
på marknaden om de ska erbjuda samma produkter och service som sin huvudkonkurrent.

348 Intervju med kund
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Vi tycker däremot att det är lämpligt att välja en fokuseringsstrategi om ett företag vill göra
ett sent inträde på livsmedelsmarknaden. Aktörerna är redan djupt etablerade. För att kunna ta
sig in på dessa marknader måste företaget erbjuda ett annorlunda koncept. De måste visa på
ett mervärde som kunderna inte kan få hos den dominerande aktören. Detta görs lättast genom
att hitta en nisch som ännu ej är uppfylld. Denna nisch kan grunda sig på geografiska
karaktäristika men det kan även vara ett speciellt kundsegment som företaget vill nå. Vi anser
att detta främst kan ske genom att erbjuda en ökad service då produkterna är likvärdiga enligt
vår mening. Genom att anpassa sig efter kunden i möjligaste mån och ingå en djupare
kundrelation kan företaget hitta möjligheter att erbjuda kunden sänkta kostnader. På detta sätt,
menar vi, att företaget kan skapa en position på marknaden trots den nästintill
monopolliknande dominansen på marknaden.

Vi anser att servicen och leveranssäkerheten som SSG erbjuder, är attraktiv på marknaden och
att detta är SSG: s nisch. Eftersom delägarna är få kan kunderna lätt få tag på personer inom
SSG med befogenheter att fatta beslut. Detta gör samarbetet mellan kunden och SSG smidigt
och flexibelt. Vi anser vidare att det inte är genom att ta ut höga marginaler för det mervärde
de skapat i produkten, som de får en god lönsamhet. Priserna är svåra att påverka eftersom de
agerar på en råvarumarknad. Det är snarare genom att hoppa över ett mellanled, utnyttja de
interna resurserna på ett mer optimalt sätt och att ha en möjlighet att följa marknadens
efterfrågan på ett mer flexibelt och kundanpassat sätt som de kan öka lönsamheten inom
företaget. Detta gör att de kan träda in på marknaden även om det sker sent.

Vi anser att tajmingen hade en stor betydelse vid vårt fallföretags inträde på marknaden. Det
rådde en osäkerhet om vad fusionen inom Svenska Lantmännen skulle innebära och detta
underlättade SSG: s inträde. Vi anser vidare att de utnyttjade den uppmärksamhet som media
riktade mot jordbrukssektorn och att de på detta sätt fick mycket PR vid inträdet. Detta hjälpte
till att marknadsföra deras affärsidé och att lansera SSG som varumärke. Vi ser att företaget
har kunnat överföra teknologiska framsteg som de tidiga aktörerna gjort genom att köpa över
kompetens från dessa. Detta har underlättat bland annat deras uppbyggnad av
administrationen då VD:n redan visste vilka system och rutiner som krävs vad gäller logistik
och leveranssäkerhet. Vi anser att det är främst organisatoriskt som fallföretaget har dragit
nytta av att studera de redan etablerade aktörerna på marknaden. De har sett vilka behov
kunderna anser att befintliga aktörer inte kan uppfylla och sedan fyllt i det gapet på
marknaden. Vi anser att det är främst de korta beslutsvägarna, flexibiliteten och kringservicen
SSG erbjuder som de kan konkurrera med.

7.4.1 Åtta arketyper av inträdesstrategier

McDougal & Robinson gjorde en studie för att urskilja olika konkurrensstrategier vid inträde
på en ny marknad och de identifierade åtta stycken strategier.(Se modell s.31) Vi har valt att
endast analyser strategi tre och sex.349

SSG har valt att inte konkurrera direkt med den dominerande aktören på marknaden. De
erbjuder istället kunden ett koncept som de anser att Svenska Lantmännen har svårt att
imitera. Därmed inte sagt att en annan aktör inte kan komma in och kopiera konceptet.
Fallföretaget vill växa organiskt och deras målsättning är att växa med de befintliga resurser

349 McDougal, P & Robinson, JR, R.B (1990) New Venture Strategies: An Empirical Identification of Eight
Archetypes of Competitive Strategies for Entry, Strategic Management Journal, Vol. 11, pp. 447-467



Inträdesstrategier för livsmedelsmarknaden – en fallstudie av Söderslätts Spannmåls Grupp

93

som finns. Genom samordningar och rationaliseringar inom företaget vill de kunna öka
möjligheterna till ökade volymer. Deras prisstrategi är att genom att ha låga
overheadkostnader kunna erbjuda sina externa leverantörer ett bättre pris än konkurrenterna.
De eftersträvar inte höga marginaler. Företagets strategi är att skapa långsiktiga och djupa
relationer med kunderna och på så sätt göra det svårare för konkurrenter att bryta sig in i deras
nisch.

Efter att ha studerat den marknad som vårt fallföretag agerar på och de förutsättningar som
företaget har anser vi att det lämpligaste sättet att ta sig in på marknaden är med hjälp av en
nischstrategi (strategi sex). Denna strategi innebär att företaget bör ha en begränsad tillväxt
men erbjuda en bättre produkt än övriga aktörer på marknaden samt en högre kundservice. Vi
ställer oss frågande till om SSG verkligen erbjuder en produkt som är mycket bättre än den
övriga aktörer på marknaden erbjuder. Företaget säger att de kan erbjuda en jämn och
homogen produkt men vi anser att detta skulle även andra aktörer på marknaden kunna göra.
Vi gör antagandet att Svenska Lantmännen har medlemmar med stora arealer vars leveranser
skulle kunna styras om direkt till kunden. Detta skulle i praktiken innebära att Svenska
Lantmännen kan erbjuda homogena produkter som är odlade från ett specifikt område. Vad
som däremot talar emot Svenska Lantmännen är den stora administration som de måste
finansiera. Här har SSG en fördel då de har låga overheadkostnader och korta beslutsvägar.
Administrationen består av endast en person. Svenska Lantmännen har även fått kritik för att
deras kvalitetssystem, Sigill, som ska erbjuda spårbarhet och odlingskontroll, inte fungerar.
Enligt kunderna utövas kvalitetssystemet inte på ett smidigt sätt. Kunderna får
odlingsrapporterna för sent. Det är i denna kringservice som vi ser att SSG har en tydlig nisch.
Genom att all odling dokumenteras, att medlemmarna är få och att kontrollen är strikt kan
VD:n skicka en odlingsrapport med varje enskilt lass. Detta är en stor fördel som kunderna
uppskattar. Vi anser vidare att de har en stor fördel av att de kan skräddarsy odlingen efter
kundens krav. Eftersom det är ett litet företag kan de erbjuda varje kund en specialbehandling.
Vi har funnit att detta har varit en betydelsefull faktor för inträdet på marknaden. Kunderna
har värderat kringservicen högt. Vidare ser vi att även om företaget är litet är det tillräckligt
stort för att attrahera kunder på en högre nivå som de enskilda ägarna aldrig skulle ha fått
tillgång till om de agerat ensamma.

Vi anser vidare att SSG tangerar vissa inslag i strategi tre som innebär att företaget skapar
tillväxt genom ett smalt utbud av specialprodukter med ett konkurrenskraftigt pris. Vårt
fallföretag vill optimera resurserna inom företaget och på så sätt ser vi att kostnadsmassan
hålls nere på en låg nivå. SSG gör ingen reklam för sitt företag eftersom branschen präglas av
kontaktutvidgning och tillit till sina kunder. Vi anser inte att företaget ska ha en aggressiv
tillväxt men däremot att långa kundrelationer är en förutsättning för att kunna få en etablerad
ställning på marknaden. Vi anser att det är svårt att bedöma vad en aggressiv tillväxt innebär.
ökade sin volym med ca 65 % på ett år, från sina befintliga 60 000 ton till 100 000 ton
spannmål. Huruvida detta kan benämnas en aggressiv tillväxt har vi svårt att bedöma. Men i
enlighet med teorin finns det begränsade tillväxtmöjligheter i ett längre perspektiv för SSG
anser vi.
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7.4.2 Fyra strategiarketyper

Carter et al summerar sina studier i fyra strategityper om hur inträden på marknader kan ske.
(Se modell s.32) Vi har funnit att strategi två och tre är mest lämpad för vår studie och
kommer därför endast att analysera dessa.350

Som producent inom livsmedelsbranschen är det svårt att modifiera sina råvaror och skapa ett
mervärde. Varan är mer eller mindre homogen och marknaden präglas av en mängd säljare
men relativt få köpare. Världsmarknadspriset och EU:s interventionspriser351 är de faktorer
som främst avgör prisnivån på varan. För att kunna skapa ett mervärde krävs i stället en ökad
servicegrad.

Vi anser att det är svårt att hitta en perfekt matchning mellan den empiriska verkligheten och
den teori som Carter et al utarbetat. För att träda in på marknaden anser vi att det är viktigt att
företaget försöker att hitta värdeskapande inslag i sina produkter. För detta krävs enligt
teorierna aktiv marknadsföring om företaget vill vända sig mot ett smalt segment. Vi anser
inte att detta behövs för livsmedelsmarknaden. På denna marknad är det istället tillgången till
ett gediget nätverk som är avgörande huruvida företaget kan etablera sig eller ej. SSG har
istället utvecklat kringservice för att skapa ett mervärde. Även om den nya aktören skapar ett
mervärde och bygger upp ett varumärke så konkurrerar de ändå indirekt med de ledande
aktörerna eftersom råvaran enligt vår mening är svår att differentiera. Vidare anser vi att SSG:
s strategi är att kontinuerligt se över kostnaderna vilket överensstämmer med strategi två i
teorin.

I studien av vårt fallföretag kan vi se den geografiska begränsningen som en skyddad position
på marknaden. Dels genom att medlemmarna i SSG är lokaliserade på gynnsamma jordar som
ger bra produkter men också då medlemmarna har ett starkt lokalt nätverk som har hjälpt dem
i deras etablering på marknaden. Vi anser vidare att SSG: s flexibilitet är ett stort värde för
inträdet.

7.5 Tillit

Vi har valt att börja med att analyser tillit för att läsaren lättare ska förstå analyserna av
nätverken inom marknaden och förtaget och hur nätverken fungerar. Tillit ligger till grund
för relationer och nätverk. (Se modell s.34)

Zaheer et al anser att tillit mellan organisationer börjar på individnivå. Det är först när två
personer från olika företag litar på varandra som denna tillit kan överföras på
organisationerna. När detta skett föreligger tillit på organisationsnivå vilket innebär att två
personer från respektive organisation har ett grundläggande förtroende för varandra trots
att de inte har det på individnivå.352

350 Carter, M, Stearns, T.M, Reynolds, P.D, Miller, B.A (1994) New Venture Strategies: Theory Development
With an Empical Base, Strategic Management Journal, Vol. 15, pp. 21-41
351 Interventionspris är ett minimipris som EU garanterar
352 Zaheer, A., McEvily, B. & Perrone, V (1998) Does Trust Matter? Exploring the Effects of
Interorganizational and Interpersonal Trust on Performance, Organization Science, Vol. 9, No.2
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Vi har funnit att tillit har en avgörande betydelse inom branschen. Det är sällan affärer görs
mellan parter som inte känner varandra sedan tidigare.

SSG: s konstellation grundar sig på tillit mellan de fem ägarna. De kände varandra sedan
tidigare och hade förtroende för varandra. För att befästa förtroendet och för att röja alla
misstankar eller framtida problem var de ändå noga med att utarbeta detaljerade stadgar innan
de trädde in på marknaden. Alla är mycket positiva till de strikta stadgarna och de
skadeståndsklausuler som finns. En av ägarna sade att interna konflikter är ett av de största
hoten mot SSG: s existens. De anser också att de kan ha en rak kommunikation då de känner
varandra väl och eftersom personkemi råder inom gruppen.

När valet av VD gjordes spelade tillit också en stor roll. Alla ägarna kände till VD: n sedan
tidigare och ansåg att han var seriös och att man kunde lita på honom. Även inspektorerna
hade ett stort förtroende för honom innan han anlitades. Då både VD: n och ägarna samt
övriga inom organisationen arbetat inom branschen under många år har alla parter byggt upp
tillit till olika aktörer på marknaden. Alla är överens om att detta har varit av stor betydelse
för SSG eftersom dessa aktörer bidragit som en intern resurs till SSG vid inträdet. Även
kunderna anser att tillit är viktigt för att affärer ska komma till stånd. En kund anser att tillit
byggs upp dels genom personliga relationer men också genom tydliga och klara
specifikationer. Vidare betonar han vikten av öppenhet och ärlighet och att kostnader kan
minskas genom nära samarbeten. Vi har funnit en viss inkonsekvens i denna tillit. Om en
leverantör erbjuder ett exceptionellt bra pris kan kunden bortse från att de inte hyser någon
tillit till aktören och ändå göra en affär.

Vi tror att tillit är viktigt i denna bransch på grund av marknadens struktur. Eftersom det är en
råvarumarknad med många säljare och få köpare är det inte produkten som är det primära utan
snarare tilliten till producenten som avgör vem köparen vill handla med. Vi ser att det även
råder ett stort förtroende för Sverige som livsmedelsmarknad i stort. Svenskar ses som
pålitliga och miljömedvetna och står vid sitt ord. Tillit genomsyrar således hela branschen. Vi
anser att SSG har haft nytta av detta förtroende för svenska produkter och för svenskar som
affärsmän vid sitt möte med utländska aktörer i inträdet.

Vi anser att den tillit som finns idag, och som fanns redan innan grundandet, mellan
medlemmarna i organisationen har varit av största vikt vid inträdet på marknaden vi studerar.
Eftersom alla inom SSG har varit länge i branschen har medlemmarna byggt upp tillit på
individnivå med andra individer på marknaden. Efter bildandet av SSG har dessa individuella
relationer överförts till en organisatorisk nivå. Vi har funnit att utomstående parter har en
respekt för medlemmarnas erfarenheter, kunskaper och prestationer genom åren. Det har
därför varit ett stort intresse för SSG vid inträdet och många kunder och externa leverantörer
har hört av sig självmant för eventuella samarbeten.

Vi anser att denna konstellation hade nog inte bildats om inte tilliten funnits mellan
medlemmarna i fallföretaget. Många av de interna betydelsefulla resurserna inom SSG
grundar sig från början i tillit. Konceptet bygger på att medlemmarna ska dela med sig och dra
nytta av varandras nätverk och samordna de interna resurserna. Vi tror inte att medlemmarna
hade varit villiga att göra detta om det inte hade funnits ett grundläggande förtroende mellan
parterna. De formella stadgarna ser vi ändå som en nödvändighet i samarbetet och betraktar
dessa som mycket positiva. Det är svårt att utröna hur relationerna och tilliten kommer att
utvecklas i framtiden. Därför är det bra att ha gått igenom olika risksenarier samt att
medlemmarna inte är involverade i den operativa verksamheten. Vi anser att valet att
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rekrytera en utomstående VD var mycket bra då detta inte hotar den interna tilliten. Risken
anser vi vara större för synpunkter och kritik för hur medlemmarna sköter sina åtaganden om
medlemmarna var operativt verksamma. Detta skulle kunna innebära att förtroendet minskar
mellan medlemmarna. Resultatet kan bli att företaget inte håller en enad front ut mot övriga
aktörer. Medlemmar kan i förtroende börja baktala vissa parter inom organisationen och
nätverket och det gör att tilliten försvinner både för individen och därmed också för
organisationen.

VD: ns allmänna omdöme som förtroendeingivande och kompetent har också varit mycket
betydelsefullt vid inträdet. Genom den tillit han byggt upp under många år har många dörrar
öppnats som annars varit stängda. Framförallt eftersom det finns så många säljare på
marknaden samt att lojaliteten mellan kund och leverantör är stor inom branschen.

7.6 Nätverk

Vi kommer nedan att analysera nätverkets betydelse för ett inträde på livsmedelsmarknaden.
Vi har funnit att dessa teorier har haft en stor relevans för vår studie för att knyta ihop de
interna och externa resurserna.

Industriella system kan ses som nätverk av relationer mellan olika aktörer på en marknad.
Olika organisationer efterfrågar resurser som andra organisationer besitter och blir därför
beroende av varandra. Utbytesrelationer måste etableras om en aktör skall kunna få tillgång
till de externa resurser som krävs för verksamheten.353

Majoriteten av livsmedelsmarknaden är uppbyggt på ett kooperativt tänkande med sedan
länge etablerade utbytesrelationer och interaktioner. Kunderna anser att nätverket är mycket
vikigt för hur ett företag lyckas på marknaden eller ej. Delägarna i fallföretaget har sedan
tidigare medlemskap i samarbetskonstellationer och kooperativ byggt upp många
utbytesrelationer och format nätverk med andra aktörer för att få tag på bränsle, växtskydd354,
gödsel samt andra resurser som är nödvändiga för driften. Dessa relationer och nätverk har
sedan förstärkts genom samordningen av alla de nätverk som delägarna tagit med sig in i
SSG. Genom lokalföreningen har fallföretaget fått access till den danska inköpsorganisationen
DLA vilket inneburit en tillgång till nödvändiga insatsvaror för verksamheten till ett lägre pris
än Svenska Lantmännen erbjöd. Via gårdarna och VD:ns nätverk har SSG fått externa
leverantörer att leverera till företaget.

Vi anser att nätverk, interaktioner och relationer har en stor betydelse inom
livsmedelsindustrin då nätverken är starka på grund av långvariga relationer mellan
organisationerna i det industriella systemet. Eftersom relationerna har funnits länge anser vi
att de är svåra att bryta upp för en utomstående aktör. För att träda in på denna typ av
marknad krävs det att aktören har möjlighet att bygga upp egna nätverk eller att aktören kan
slå sig in på de existerande nätverken. Vi anser att SSG som organisation har goda
förutsättningar att skapa nya nätverksrelationer genom de nätverk som individerna tagit med
sig in i samarbetet. På detta sätt kan de få tillgång till kritiska resurser. En av delägarna säger
att SSG bygger på att man ska utnyttja varandras nätverk. Plutta in under modellen

353 Johansson, J. & Mattson, L.-G (1987) Interorganisational Relations in Industrial Systems: A Network
Approach Compared with a Transaction Cost Approach
354 Växtskydd – Olika kemiska sprutmedel för ogräs, växter och skadedjur
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7.6.1 Modell över industriella nätverk

Axelson och Easton säger att aktörers kunskap om nätverket skaffas genom tidigare
erfarenheter av hur nätverket fungerar och tenderar att vara starkast i den del av nätverket
aktören befinner sig i. Nätverkskontrollen är ojämnt fördelad i ett nätverk. En aktörs försök att
öka sin kontroll sker på en annan aktörs bekostnad. Aktörernas kunskap och uppbyggda
relationer i nätverket används som vapen för att erhålla nätverkskontroll. (Se modell s.36)
Aktiviteter skapas när aktörer utvecklar, utbyter, kombinerar eller skapar resurser genom en
utnyttjning av andra resurser. Nätverksaktiviteter som utförs av specifika aktörer kan alltid
ersättas Värdet och användandet av en viss resurs beror på hur den kombineras med andra
resurser. Erfarenhet och kunskap om en viss resurs är av stor betydelse då deras gemensamma
prestation förbättras genom anpassning och inlärning. En aktör kan indirekt få tillgång till
resurser genom de relationer de har med en annan aktör.355

Svenska Lantmännen har en stark kontroll över resurserna inom branschen då de är
dominerande och då de även äger aktörer längre fram i värdekedjan såsom kvarnar. De har en
marknadsandel på drygt 70 % och samarbetar även med DLG i Danmark.

SSG har ett lokalt förankrat nätverk och genom medlemmarna har de tillgång till andra
aktörers nätverk. (Se modell s.59) Genom att anlita VD:n som konsult har fallföretaget lyckats
få kunskap och erfarenhet om den svenska spannmålsmarknaden generellt och även delar av
den nordeuropeiska marknaden. Denna kunskap och erfarenhet har den nuvarande VD:n
skaffat från tidigare anställningar. Genom ägarnas och VD: s nätverk får de tag på resurser
som är nödvändiga för verksamheten. Exempel på detta är utskeppningshamnen i Trelleborg.
Fallföretaget har en vision att genom en kombination av de olika ägarnas resurser och nätverk
är det möjligt för företaget att kunna samordna sina aktiviteter när det gäller inköp, odling,
kvalitetssäkring och leverans. Genom denna samordning av aktiviteter och resurser vill de
kunna attrahera andra aktörer på marknaden och på så vis kunna få kontroll på fler resurser
och bredda sitt nätverk.

Livsmedelsbranschen karakteriseras av att det råder dominerande aktörer som besitter en stor
kontroll över sitt nätverk. Vi anser att nätverk har en stor betydelse inom livsmedelsindustrin
då denna industri enligt tradition har drivits genom kooperativa organisationer där samarbeten
utgör nätverken. När det kommer in nya företag på marknaden som tar över en del av
nätverket förändras nätverkets konstellation. Trots SSG: s ringa storlek har företaget, enligt
vår mening, förändrat marknadens förutsättningar.

En stor dominerande aktör kan mista en del av sin nätverkskontroll till förmån för det nya
företaget. För ökad kontroll kan företaget antingen knyta det befintliga nätverket närmre till
sig eller ta över ett annat nätverk. Ett exempel inom livsmedelsindustrin som åskådliggör hur
ett företag kan få en ökad nätverkskontroll är då Svenska Lantmännen gjorde en
distriktsindelning för sina medlemmar, vilket innebär att de inte kan sälja utanför sitt distrikt.
Ett annat exempel är när Svenska Lantmännen köpte upp Svenska Foder till 49 %, vilket
innebär en ökad kontroll i nätverket.

Vi anser att genom kombinationen av VD:s kunskap och erfarenhet av spannmålsnätverket
samt ägarnas kunskap och erfarenhet av tidigare samarbeten och nätverk har de en ovanlig

355 Axelsson, B. & Easton, G (1992) Industrial Networks: A New View of Reality
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konstellation. Det förelåg redan vid inträdet en viss makt över resurser inom nätverket på
marknaden trots att företaget var nyetablerat. Ägarnas nätverk är geografiskt begränsade till
det område där de är stationerade medan VD:s nätverk sprider sig över Sverige och över
Nordeuropa. Detta anser vi vara en stor fördel då de lättare får avsättning för sina produkter.
Vi anser att genom VD:s nätverk motverkas problematiken av en geografisk begränsning vad
gäller kunskap och erfarenhet av det totala nätverket. Eftersom VD:n har en stor kunskap och
erfarenhet om marknaden och dess resurser kan företaget få större möjlighet att påverka och
kontrollera nätverket de befinner sig i. De relationer som fallföretaget håller på att utveckla
anser vi kommer att hjälpa företaget att skapa kontroll över de resurser som är nödvändiga för
framgång. Att bygga upp ett beroende hos kunderna och därmed få en ökad kontroll i
nätverket ser vi som en kritisk faktor för en vidare etablering på marknaden.

Alla inom SSG har relationer med aktörer i andra nätverk. Genom dessa kan fallföretaget
lättare få kontroll över resurser. Ett exempel på detta är att genom lokalföreningens nätverk
har fallföretaget bland annat fått tillgång till en inköpsförening i Danmark vilket reducerat
inköpskostnaderna.(Se modell s.59) Vi anser att genom en större koordinering av aktiviteter
inom företaget kan SSG bli mer kostnadseffektivt och utnyttja sina interna resurser på ett mer
optimalt sätt. Det som vi ser som hinder för detta är att ägarna inte har en gemensam vision
om företagets utveckling. Detta kan skapa splittring mellan delägarna.

När en ny aktör ska kunna etablera sig inom livsmedelsindustrin bör företagen använda sig av
en optimal kombinering av de aktiviteter och resurser som de besitter eller som de kan
kontrollera främst genom relationer till andra aktörer i nätverket. Vi har funnit att nätverket är
en mycket värdefull resurs.

7.6.2 Relationer i industriella nätverk

En relation mellan två organisationer kan ses som en ömsesidig orientering mot varandra där
de båda parterna förväntas interagera med varandra. En interaktion kan sägas bestå av två
processer: utbytesprocessen och anpassningsprocessen. Enskilda utbyten ses som delar av en
process där aktörer stegvis bygger upp en ömsesidig tillit till varandra och en anpassning av
verksamheterna. Detta kan bidra till minskade transaktions - och produktionskostnader och
ökad kunskapsöverföring. Relationerna kan vara asymmetriska vilket gör att en part är mer
beroende än den andra parten. (Se modell s.39)

Inom livsmedelsindustrin är relationerna mellan aktörerna starka. Beroendesituationen i
relationen är i vissa avseenden obalanserad då industrin domineras av några få starka aktörer.
Aktörer inom livsmedelsindustrin handlar oftast med parter som de redan har fungerande
sociala utbyten och relationer med.

Det finns ett utbrett socialt utbyte inom SSG med närliggande leverantörer då dessa har
används sedan en längre tid tillbaka av varje delägare individuellt. Likaså finns det ett socialt
utbyte med fallföretagets kunder. Detta sociala utbyte och informationsflöde sköts i huvudsak
av fallföretagets VD då han i första hand är ansvarig för marknadsföring och försäljning av
SSG:s produkter. SSG: s affärsidé bygger på att anpassa produktionen till kundernas
önskemål. Detta gör att bindningarna och beroendet blir stort. Kunderna anser också att
genom att vara öppna i relationerna kan båda parter i en relation öka sin kunskap om
marknaden samt dela på vissa investeringskostnader som skulle kunna gynna båda parterna.
Kunderna är även villiga att ta på sig större lager under skörden så att producenterna inom
SSG har möjlighet att rengöra lagringssilos innan nästa skörd ska in. Genom de nätverk som
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finns inom SSG har företaget fått tillgång till andra aktörer på marknaden såsom de 11
lokalföreningarna som nu startat en samverkan.356 Överlag är branschen inte
förändringsbenägen.

Attityderna inom branschen är traditionella vilket gör att det, enligt vår mening, finns en viss
skepsis och motvilja att ändra rutiner, värderingar och relationer. Det krävs en uthållighet från
SSG: s sida för att kunna bygga upp lojala och trygga relationer med olika aktörer i nätverket,
anser vi. Vårt fallföretag har redan ett försprång då VD:n redan har en lång erfarenhet inom
Svenska Lantmännen och på så vis har tagit del av deras relationer med aktörer på
marknaden. Detta har spelat en stor roll vid inträdet anser vi.Vi anser vidare att SSG bör
fördjupa sina interaktioner och relationer med sina kunder och leverantörer på marknaden. Då
trenderna på marknaden skiftar kan en öppenhet och en gemensam kunskapsöverföring
mellan kunder, leverantörer och SSG göra att alla parter kan anpassa sig till skiftande
förutsättningar på marknaden. SSG kan parera trenderna i god tid om de har information och
kunskap och detta ökar deras flexibilitet. Vi har funnit att flexibilitet är väldigt viktigt när ett
företag ska in på en marknad med en dominerande aktör. Genom ökad anpassning kan de
sänka sina kostnader och detta ser vi som viktigt eftersom deras huvudkonkurrent har en
mycket starkare finansiell styrka. Vi kan se en risk med att bli för beroende av ett fåtal aktörer
i nätverket. Detta kan innebära att SSG ökar sin sårbarhet.

7.7 Resursberoendeansatsen

Resursberoendeansatsen beskriver bland annat tre kritiska faktorer som kan fastställa en
organisations beroende av en annan organisation. Den första och centrala faktorn är resursers
betydelse för organisationen, det vill säga hur viktig den är för företagets överlevnad. Detta
kan avgöras av hur företaget är exponerat mot marknaden. Beroendesituationen behöver inte
vara balanserad eller symmetrisk. Den andra är vilken utsträckning intressegruppen har
beslutsrätt över resursens allokering och användning. Beslutsrätten kan regleras genom olika
regelverk om vem som har besittning, bestämmanderätt m.m. över en specifik resurs. Den
tredje faktorn är de alternativa resurser som finns att tillgå på marknaden och intressegruppens
kontroll över dessa.

Resursens betydelse: Livsmedelsindustrin karakteriseras av en ojämn konkurrenssituation.
Leverantörer av insatsvaror och kunder är relativt få medan producenterna är många. Varorna
kan ses som bulkvaror och dessa är svåra att differentiera. Kritiska resurser kan då vara
växtskydd357, gödning m.m. En ytterst kritisk resurs är det nätverk som företaget besitter.

I SSG har VD:n en kritisk roll, då denne har ansvar för avsättningen av företagets produkter
och är en person som innehar den största delen av företagets kontaktnät. Han har vidare en
djup kunskap och långa erfarenheter inom branschen En annan viktig resurs är den
volymkapacitet som fallföretaget kan leverera vilket möjliggör att företaget kan undvika ett
mellanled och gå direkt som producent till förädlare. En för företaget värdefull tillgång är
utskeppningshamnen i Trelleborg. Denna hamn gör det möjligt för fallföretaget att frakta sina
produkter till kunder på kostnadseffektivt sätt, då båt är det billigaste sättet att frakta
spannmål. Detta gör att de når kunder även ute i Europa.

356 Intervju med Katarina Gillblad, Agronomics (2002-12-05)
357 Växtskydd – Olika kemiska sprutmedel för ogräs, växter och skadedjur
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Vi anser att då det är svårt att differentiera sig inom livsmedelsindustrin och därigenom svårt
att generellt ta högre priser. Därför måste företag hitta resurser som gör att de får ett försprång
i relation till andra aktörer. Dessa resurser kan då bli kritiska för företagets fortlevnad.
Fallföretaget har en VD som vi anser vara mycket betydelsefull för företagets inträde och
initiala fortlevnad på marknaden. Han är anlitad på konsultbasis och har ett välutvecklat
nätverk av kunder och leverantörer vilket innebär en försäkran om avsättning. När vi frågat
kunderna varför de valt SSG är det främst för att de haft en relation med VD:n sedan tidigare.
Utan VD:n hade företaget, enligt vår mening, haft problem att överleva det första
verksamhetsåret. Ägarna skulle kunna börja med att bygga upp en marknadskännedom och
bygga upp nätverk från grunden, men vi anser att det vore högst osannolikt att de skulle uppnå
samma resultat. Vi anser inte att de har tiden eller i vissa fall engagemanget för detta. En risk
som vi ser är om VD:n, såsom kritisk resurs, väljer att lämna sitt uppdrag. Vi anser att det
skulle vara svårt för SSG att ersätta denna kritiska resurs. Detta gör att beroendeförhållandet
dem emellan är asymmetrisk.

Vi menar att SSG innehar en kritisk resurs i den volymmängd de kan erbjuda kunderna.
Skulle en delägare välja att bryta sig ur kan kapaciteten falla under gränsen för kundernas
volymkrav. Delägarnas lagringskapacitet är av stor betydelse och framförallt ser vi det som
positivt att kostnaderna för dessa investeringar inte belastar SSG utan de enskilda ägarna.
Vidare tycker vi att SSG: s tillgång till en egen utskeppningshamn är av kritisk betydelse då
de utan denna inte skulle ha möjlighet att leverera spannmål till destinationer som ligger långt
borta till ett lågt pris. Att frakta spannmål med båt är det billigaste transportalternativet. Det
har också gjort att företaget kan nå nya marknader utanför Sverige. SSG har försökt att
utvidga sin kundkrets. Detta anser vi är ett led i nätverksutvidgning eftersom relationen
mellan SSG och kunden inte blir så ojämnt om en tredje part kommer in. Beroendet från SSG:
s sida minskar. Men vi kan ändå se att företag som träder in på en livsmedelsmarknad är i ett
större beroende av kunderna än vad kunderna är av dem.Vi ser detta som betydelsefullt då vi
har funnit att kunderna i Sverige inte är riktigt mogna för SSG:s koncept med spårbarhet och
skräddarsydda produkter ännu. Genom att kunna leverera till Europa kan de nå kunder i det
segment de eftersträvar. Ett exempel på detta är Meneba i Holland som efterfrågar rena och
spårbara produkter till barnmatsproduktion. Vi anser att kunderna kan ses som kritiska
resurser. Risken finns att företaget blir beroende av ett fåtal kunder. Detta ökar SSG:s
sårbarhet.

Beslutsrätt över resursallokering och användning: Inom branschen har exempelvis Svenska
Lantmännen och Svenska Foder en stark beslutanderätt över resurser som utsäde358 och foder.
Svenska Lantmännen har även satt upp villkor för medlemmar att de endast får göra sina
inköp via Svenska Lantmännen och inte gå till utomstående aktörer.

SSG har en bestämmanderätt över vissa resurser då de genom samordningen har fått tillgång
till en hel del kritiska resurser såsom en samlad lagerkapacitet, ett laboratorium för analyser
av spannmål, vågar för lastbilsinvägning, nätverk och relationer. VD:n har en
bestämmanderätt över sitt nätverk och kan välja om han vill delge SSG resursen eller ej.
Eftersom SSG ännu inte är en stor aktör på marknaden har de inte samma beslutanderätt som
den dominerande aktören på marknaden. Genom samordning har företaget fått en kontroll
över en viss volym spannmål. Då en del av denna spannmål lämnar den sydsvenska

358 Utsäde – Ett specialbehandlat frö för uppförökning av sädesslag
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marknaden minskar det totala utbudet av högkvalitativt spannmål. Detta har enligt en av
ägarna påverkat priset på den sydsvenska marknaden. En prishöjning kan skönjas. 359

Vi anser att utifrån de förutsättningar som råder på marknaden är det svårt för en ny aktör att
få en beslutsrätt över resursers allokering. Branschen präglas av få aktörer som har en lång
etablering på marknaden. Vi anser att SSG är ett bra exempel där olika nätverk har genomfört
en koalition för att kunna agera som en aktör och på detta sätt bli starkare mot en tredje part.
Genom samordningen har de ökat sina volymer och företaget får mer jämbördiga relationer
med andra aktörer på marknaden. Vi anser att de således har utökat sin beslutanderätt över
nätverket som är en betydande resurs. Genom volymen kan aktören få en makt som kan sätta
press på leverantörer som har bestämmanderätt över vissa kritiska resurser. Vi anser vidare att
de innehar ett beroende till de externa leverantörerna För att SSG ska kunna nå, för dem,
attraktiva kunder krävs större volymer. Dessa volymer kan de endast utlova med hjälp av
externa leverantörers volymer. Vi anser att det råder ett beroendeförhållande mellan de
externa leverantörerna och SSG.

Huruvida aktören har tillgång till ett nätverk vid inträdet eller ej har också, enligt vår mening,
en avgörande betydelse. Vi anser än en gång att VD:ns nätverk har varit avgörande för
inträdet. Då VD:n har en bestämmanderätt över nätverket har han makten att kunna gå ur SSG
och starta ett liknande samarbete med andra aktörer på marknaden.Vi anser också att VD:n
har ett beroendeförhållande till ägarna då denne var beroende av en finansiell uppbackning
och produkter för att kunna starta sin verksamhet. Vi anser att beroendet är ojämnt då ägarna
är mer beroende av VD:n kompetens och nätverk än VD:n är beroende av ägarnas
uppbackning.

Koncentration av resurskontroll: Inom livsmedelsindustrin finns dominerande aktörer, vilka i
stor utsträckning är kooperativa organisationer. Då organisationerna är kollektiva kan de få
många individer att agera som en enhet. Dessa aktörer står för nästan allt utbud av produkter
inom den svenska livsmedelsindustrin. Fallföretaget besitter en relativt hög grad av
resurskontroll i relation till sin storlek. Detta är tack vare VD:s omfattande kontaktnät.

Vi anser att marknaden karakteriseras av en hög koncentration av resurskontroll då det nästan
genomgående består av kollektiva organisationer. Då organisationerna i det närmaste har
monopol innebär detta att den största delen av alla resurser passerar igenom den dominerande
aktörens nätverk, vilken då kan bestämma resursernas fortsatta fördelning.

Vi kan ändå se att för vårt fallföretag finns alternativa sätt att få tag på resurser via det nätverk
i Danmark som de är anslutna till genom Södra Åby lokalförening. Södra Åby bidrar till ett
mycket värdefullt nätverk vad gäller alternativa resurser. Vi anser att Södra Åby har en roll
som ankare i organisationen. Vi kan se att SSG står i en beroendesituation till Södra Åby då
de bidrar till fler nätverk och resurser. Denna obalans skulle kunna vara en orsak till en intern
splittring inom SSG. VD: n och det nära samarbetet med kunderna bidrar också med ett
värdefullt informationsflöde om marknaden. Denna information kan sedan användas för att
kunna läsa av marknaden och få ett försprång i relation till andra aktörer. Detta kan resultera i
att SSG kan få kontroll över resurser innan övriga aktörer insett att de är betydelsefulla eller
fått tillgång till informationen.

359 Intervju med ägare A
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8. Slutsatser

I detta kapitel presenterar vi de slutsatser som vi har kommit fram till samt diskuterar
resultatens relevans och generaliserbarhet för livsmedelsbranschen. Vår utgångspunkt är hur
vårt fallföretag gjort sitt inträde på marknaden för att med dessa resultat finna generella
inträdesstrategier för potentiella aktörer inom livsmedelsbranschen samt behandla de
faktorer som vi anser vara avgörande. Vi avslutar med förslag på vidare frågeställningar
och studier.

Nedan kommer vi att beskriva den strategi som vi, efter vår studie av fallföretaget, anser vara
den mest lämpade för SSG:s inträde på jordbruksmarknaden. Vi har kommit fram till strategin
genom att studera kopplingen mellan externa och interna faktorer och deras relation till
nätverket. Detta klargör vi genom att åskådliggöra sambanden i en modell över SSG:s
situation på marknaden. Vi kommer att behandla de faktorer som vi anser har varit
betydelsefulla för SSG: s inträde på jordbruksmarkanden. Utifrån dessa resultat kommer vi att
diskutera faktorernas relevans för livsmedelsmarknaden i stort. Vi kommer först att behandla
de externa faktorerna såsom betydelsen av marknadskännedom och efterfrågestruktur.
Därefter kommer vi att diskutera de interna faktorernas betydelse. Dessa är resurssamordning,
kostnadsmedvetenhet, flexibilitet, målkongruens och nätverk. Avslutningsvis kommer vi att
diskutera nätverkets betydelse för ett inträde på livsmedelsmarknaden med redan starka
aktörer.

Inträdesstrategi
En slutsats vi har kommit fram till är att ett företag som vill in på livsmedelsmarknaden bör
tillämpa en nischstrategi. Vi baserar detta på den fallstudie vi har gjort på SSG. Företaget har
riktat sig mot kunder med specifika krav om produktens kvalitet. SSG vänder sig således till
en speciell målgrupp och inte till hela branschen. Deras målsättning är att ge denna målgrupp
ett mervärde i form av kringservice. Denna kringservice anser de inte att konkurrenterna kan
erbjuda på ett lika optimalt sätt. Företaget bör ha ett gediget nätverk på den befintliga
marknaden redan innan inträdet skett eftersom marknadsstrukturen i princip präglas av en
monopolställning. Vidare bör företaget ha en marknadskännedom och ha tillgång till kritiska
informationsflöden. Strategin bör vara fokuserad och målmedveten. Vi har funnit att SSG inte
har detta och funnit att det är en svaghet. Vi anser att det vid en nischstrategi är särskilt viktigt
med målkongruens inom organisationen. Det är ännu viktigare att ha en långsiktighet i sin
strategi för inträdet. Marknaden karaktäriseras av att de befintliga relationerna är mycket
starkt etablerade. Det krävs en långsiktighet från företagets sida att bygga upp en liknande
tillit hos aktörerna i nätverket. Beroende på vilken nisch företaget väljer är volymen en viktig
resurs för att nå den önskvärda målgruppen. Slutligen anser vi att denna strategi är mest
lämpad vid ett sent inträde på marknaden då företaget har möjlighet att studera
konkurrenternas svagheter.

Nedan kommer vi att redogöra mer i detalj för innebörden av de externa och interna
faktorerna som vi har funnit viktiga för företag som vill göra ett inträde på
livsmedelsmarknaden.
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Externa faktorer

Information: Vid SSG: s inträde på livsmedelsmarknaden har tillgången till information om
marknaden varit av stor betydelse. Goda informationsvägar bidrar till en god
marknadskännedom. Marknadskännedom är, enligt vår mening, en viktig resurs för företaget.
SSG har tillgång till marknadsinformation dels genom de nya nätverk de besitter genom
samordningen av aktörerna och dels genom de tidigare erfarenheter som de enskilda
medlemmarna innehar. Därutöver har de knutit till sig information om marknaden genom att
anlita en marknadsinriktad VD med goda kunskaper och erfarenheter om branschen.
Informationsflödet på livsmedelsmarknaden har ökat under de senaste åren men är fortfarande
en kritisk resurs. Vi anser att behovet av information är lika stort inom alla sektorer inom
livsmedelsbranschen vid inträden. Detta grundar vi på att marknads- och efterfrågestrukturen
ser likvärdig ut inom hela branschen. Detta innebär att de aktörer som har tillgången till god
information om marknaden innan de träder in, anser vi ha bättre möjligheter att etablera sig på
livsmedelsmarknaden och har ett försprång i relation till andra aktörer. Utan information och
marknadskännedom är det lätt att bli utspelad av övriga aktörer på marknaden.

Konkurrenter: SSG gick in som en sen aktör på marknaden. Detta gjorde att de hade en insikt
i hur konkurrenssituationen såg ut på marknaden. De analyserade den dominerande aktörens
styrkor och svagheter och utformade därefter sin nischstrategi. Genom att anlita VD:n fick
företaget via hans nätverk och tidigare erfarenheter kunskap om huvudkonkurrenternas
målsättningar och strategier. Vi har funnit att det är av största vikt vid ett inträde på
livsmedelsbranschen att klargöra konkurrenternas position på marknaden och deras
uppbyggnad internt. Vi anser att det är viktigt för ett nytt företag att utröna konkurrenternas
svagheter och vända detta till en potentiell fokus för företagets inträdesstrategi. Detta
motiverar vi med att livsmedelsbranschen domineras av starka aktörer och vi har funnit att
detta är det bästa sättet för ett nytt företag att finna en värdefull inträdesstrategi. Vi har
kommit fram till att fördelarna med ett sent inträde på en dominerad marknad överväger
nackdelarna. En faktor som vi kan se som ett hot är att nätverken vid ett sent inträde redan kan
vara så hårt kontrollerade av den dominerande aktören att det blir svårt att etablera en ny
verksamhet. Varför detta kan ses som ett hot är för att nätverken har en så stor betydelse vid
inträdet på marknaden och för resurskontrollen.

Efterfrågan: En faktor som är viktig vid strategivalet är att utröna hur kundernas
efterfrågestruktur ser ut på marknaden. Eftersom livsmedelsmarknaden karaktäriseras av få
köpare och många säljare anser vi att det är av ännu större vikt att beakta denna faktor i denna
bransch i relation till andra branscher. SSG hade vissa kundrelationer redan innan bildandet
av företaget. Dessa relationer utökades väsentligt när de anlitade VD:n på Grain Support.
Genom VD:ns tidigare anställningar, då han hade kontinuerlig kundkontakt, fick SSG en bred
förståelse för kundernas efterfrågan. Eftersom råvaror är svåra att differentiera måste det nya
företaget anpassa sitt utbud efter kundernas önskemål. Detta motiverar vi med att det redan
finns en stark aktör som erbjuder bulkvara360, vi finner det därför svårt att gå in på marknaden
och konkurrera storskaligt. Detta innebär att en nischstrategi är att föredra.

Marknadsförutsättning: Sverige är en liten marknad och det kräver stora investeringar och
erfarenhet för att uppnå samma skalfördelar och kontroll över resurserna som de starka
aktörerna besitter. Vi anser att så som marknadsstrukturen ser ut i Sverige i nuläget, är
marknaden för liten för att två storskaliga aktörer ska kunna agera samtidigt. SSG ansåg att

360 Bulkvara – En vara som säljs i stor volym
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spårbarhet och skräddarsydd odling var något som den dominerande aktören inte hade samma
möjlighet att erbjuda. Därför anser vi att ett nytt företag måste erbjuda en specifik
kringservice anpassad för en speciell målgrupp eller för ett speciellt segment för att träda in på
marknaden. Genom att erbjuda en specifik kringservice anser vi att det blir svårare för den
dominerade aktören att konkurrera ut det nya företaget.

Nätverk: Vi har funnit att det råder olika beroendesituationer inom nätverken på
livsmedelsmarknaden. Vi anser att den kontroll som ett enskilt företag har i sitt nätverk
speglar den tillgång som företaget har till externa resurser. Detta innebär, för företag som vill
göra ett inträde på livsmedelsmarknaden, att graden av kontroll i nätverket är av en avgörande
betydelse för hur företagets inträde kommer att lyckas. Vi grundar detta på att SSG inte hade
haft samma möjligheter att träda in på marknaden om de inte hade knutit VD:n till sig.

Interna faktorer

Resurssamordning: Vi har funnit för att kunna träda in på en livsmedelsmarknad måste
företaget se över de interna resurserna. Branschen präglas av en hög kapitalintensitet vilket
blir en naturlig inträdesbarriär på marknaden. SSG har genom samordningen av de interna
resurserna goda förutsättningar för att inträda på marknaden. De behöver inte investera i dyra
anläggningar utan dessa finns redan hos varje enskild medlem. Vi anser därför att det är av
stor vikt att nya företag ser över den interna kapaciteten i form av anläggningstillgångar och
produktionsvolymer och utvärdera möjligheterna för resurssamordningar.

Kostnadsmedvetenhet: Vidare ser vi en nödvändighet att se över den interna
kostnadsstrukturen. Eftersom produkten är svår att differentiera finns det heller inte möjlighet
att ta ut höga marginaler på råvaran. Därför anser vi att det är av största vikt att företaget har
en intern kostnadsmedvetenhet. Med detta menar vi inte att företaget skall nyttja en
lågkostnadsstrategi på marknaden men vi anser att en kostnadskontroll är nödvändig för att få
en lönsamhet i verksamheten.

Flexibilitet: SSG består av få ägare vars egendomar är geografiskt närbelägna. De har en liten
administration och korta beslutsvägar, vilket gör företaget flexibelt och anpassningsbart. Vi
menar att den interna flexibiliteten är betydelsefull för ett inträde på livsmedelsmarknaden.
För att skapa en konkurrensfördel är det viktigt att företaget kan anpassa sig till omvärldens
förändringar. Den senaste tiden har dessa förändringar skett i en snabbare takt på marknaden
vilket innebär att det nya företaget inte får låsa sig i gamla strategier och tankegångar utan
hela tiden försöka att förutse tendenser i omvärlden och anpassa sig till dessa. Varför vi ser
detta som viktigt är då företag inom livsmedelsmarknaden har gjort mycket stora
investeringar och innehar många anläggningstillgångar. Detta gör att omställningsprocessen
tar längre tid.

Målkongruens: Även om det nya företaget måste vara flexibelt så anser vi att den interna
fokusen är nödvändig. Vi har funnit inom SSG att målkongruens inte finns. Detta utgör ett
hot, enligt vår mening. Dels kan det orsaka en intern splittring men det kan även innebära att
omvärlden uppfattar företaget som ofokuserat. Alla inom en organisation bör ha samma mål
och visioner om vad företaget ska uppnå. Det måste finnas en intern konsensus och förståelse
för vad affärsidén står för. Om inte en målkongruens finns i organisationen är det lätt att
företaget tappar fokus och ger en splittrad bild mot omvärlden.
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Nätverk: Efter att ha studerat livsmedelsmarknaden har vi funnit att den är präglad av ett
starkt nätverkstänkande. För att ett nytt företag ska få access till marknaden anser vi att
företaget måste ha ett gediget nätverk. Detta kan uppnås dels genom att företaget har ett
befintligt nätverk innan inträdet eller att de har en maktposition mot en tredje part som i sin
tur har tillgång till ett värdefullt nätverk på marknaden. Denna resurs har vi funnit vara den
mest betydelsefulla vid ett inträde på livsmedelsmarknaden. Ett nätverk bygger på ömsesidiga
relationer mellan individer. Vi har funnit att om nätverket ska vara beständigt krävs det att det
finns en stor tillit i relationerna. Denna tillit byggs upp genom att ha en öppen och rak
kommunikation och klara specifikationer i förhandlingar så att inte missförstånd kan uppstå.
Vidare har vi funnit att aktörerna på marknaden strävar efter att ha långvariga relationer.
Dessa pålitliga relationer ser vi som en möjlighet att skapa en ökad effektivitet inom företaget
och en ömsesidig anpassning i nätverket vilket kan bidra till en viktig resurs för att lättare få
tillträde på marknaden. Vidare anser vi att det är en fördel att företaget har relationer med
kritiska aktörer redan innan inträdet. Detta är något som bör beaktas i inträdesstrategin. Inom
SSG så är medlemmarna beroende av VD:n. Denna beroendesituation är mycket asymmetrisk,
vilket kan innebära att detta kan utgöra ett hot mot företagets existens. VD:n kan säga upp sitt
uppdrag eller ta ut en överdimensionerad ersättning som SSG inte klarar att finansiera, vilket
gör att SSG förlorar en nödvändig resurs. Därför drar vi slutsatsen att makten över nätverket
är nödvändigt. Det räcker inte att ha ett stort nätverk, företaget måste dessutom ha en viss
grad av kontroll i nätverket.

Vi anser att det är nödvändigt att alla dessa faktorer samspelar. Det räcker inte med att bara ha
en av dessa faktorer även om aktören kanske har en stor kontroll över denna enskilda resurs.
Det är kombinationen och samspelet mellan dessa som skapar en möjlighet till inträde på
livsmedelsmarknaden.
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Marknaden Externt faktorer

Interna faktorer

Figur 14: Nätverksmodell över externa och interna faktorer

Nätverket
Vi har funnit att nätverket är den sammankopplade länken mellan de externa och de interna
faktorerna. Nätverket genomsyrar alla de faktorer som vi ovan ansett nödvändiga för ett
inträde på en marknad med en dominerande aktör. Nätverket är den faktor som knyter
samman de externa resurserna med de interna och skapar en värdefull förutsättning för en
konkurrensfördel.

I teorierna har vi sett att det finns en koppling mellan Barneys interna resursteorier och
nätverksteorierna. I vår studie har vi funnit att genom att en aktör har en stark kontroll över ett
nätverk kan företaget behärska en extern resurs som om den vore en intern. Som en hypotes
skulle Grain Support kunna se SSG:s produktion som sin interna resurs då
beroendeförhållandet är mycket asymmetriskt. VD:ns makt i nätverket är mycket stark och
överträffar vida den makt som SSG har.
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Förslag för vidare studier

• Att studera skillnaden att ta sig in på en marknad som styrs av en kooperativ aktör än
på en marknad som styrs av en privat aktör.

• Vi kan se ett intressant samband mellan interna resurser och externa resurserna. Vi kan
se att de externa resurserna möjligen skulle kunna anses som interna om företaget har
en tillräckligt stark makt över relationen till en extern resurs. Det hade varit intressant
att studera om vilka kriterier som måste uppfyllas för att en extern resurs ska kunna
betraktas som en intern. Vi drar en parallell med Barneys kriterier för en hållbar
konkurrensfördel.
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