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SAMMANFATTNING 
 
 
 
 
Uppsatsens titel: Standardkrig − komplementföretagens ovissa marknad: 
  En studie av standardkriget om nästa generations  
  DVD-format med fokus på den osäkerhet mindre  
  komplementföretag utsätts för genom striden 
 
Seminariedatum: 13 januari, 2006 
 
Ämne/Kurs:  FEK 591 Magisteruppsats, 10 poäng 
 
Författare:  Martin Centerman, Tore Lundkvist 
 
Handledare:  Fredrik Häglund, Allan T. Malm 
 
Fem nyckelord: Standardkrig, komplementföretag, osäkerhet,  
  lagringsmedia, DVD 
 
Syfte:  Syftet med denna uppsats är att undersöka den  
  pågående striden om nästa generations DVD-format,  
  med särskild fokus på vilken typ av osäkerhet mindre  
  svenska komplementföretag utsätts för i samband med 
  standardkriget och hur de kan positionera strategiskt i  
  förhållande till den.  
 
Metod:  Uppsatsen har en abduktiv metod och bygger på  
  kvalitativa intervjuer med fallföretag som utgörs av  
  mindre komplementföretag som påverkas av det  
  pågående standardkriget om nästa generations DVD.  
  Vidare baseras studien på litteratur och vetenskapliga  
  artiklar inom området standardkrig. 
 
Resultat:  Studien resulterar i en jämförelse av det befintliga  
  kunskapsläget kring standardkrig med det aktuella  
  standardkriget om nästa generations DVD. Vidare  
  presenteras en modell inklusive exempel på åtgärder  
  för hur mindre komplementföretag kan hantera den  
  osäkerhet som uppstår i och med ett standardkrig. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Title:  Standard wars − the uncertain market for  
  complementors: A study of the standard war over the  
  next generation of DVD with a focus on the  
  uncertainty it causes for smaller complementors 
 
Date:  January 13th, 2006 
 
Course:  Master Thesis in Business Administration, 10 Swedish 
  Credits (15 ECTS) 
 
Authors:  Martin Centerman, Tore Lundkvist 
 
Advisors:  Fredrik Häglund, Allan T. Malm 
 
Key Words:  Standard war, complementors, uncertainty, storage  
  media, DVD 
 
Purpose:  The purpose of this thesis is to study the ongoing  
  standard war  over the next generation of DVD with  
  particular focus on the type of uncertainty it can cause 
  for small complementors and how they can position  
  themselves strategically in regard to the uncertainty. 
 
Method:  The study is based upon qualitative interviews with  
  case companies, which represent small complementors 
  involved in the standard war over the next generation  
  of DVD. Furthermore, the thesis takes into account  
  literature and scientific articles in the field of standard 
  wars. 
 
Results:  The study results in a comparison of the available  
  theoretic material on standard wars with the actual  
  ongoing standard war over the next generation of  
  DVD. In addition a model, including examples of  
  actions, of how small complementors can handle the  
  uncertainty a standard war causes is presented. 
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INLEDNING 
 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Standardkrig har historiskt sett uppstått på en mängd diversa marknader. Exempel 
som kan nämnas är: Nord v.s. Syd i striden om bredden av järnvägsspår i USA i 
början av 1800-talet, Edison (DC) v.s. Westinghouse (AC) i striden om hur 
elektricitet skulle flöda i amerikanska hem samt RCA v.s. CBS i striden om färg-
TV-formatet. (Shapiro & Varian, 1999a)  
 
Det standardkrig de flesta fortfarande minns är striden mellan VHS och Betamax 
om videoformatet i början av 80-talet. Det kriget utmynnade i en seger för 
Matsushitas VHS-format trots att Sonys Betamax-format var tekniskt sett 
överlägset. Matsushitas seger berodde till stor del på att det fanns fler titlar till 
VHS-formatet i videobutikerna, VHS-formatet hade fler komplementprodukter än 
Betamax. (Cusumano, Mylonadis & Rosenbloom, 1992) 
 
I mitten av 90-talet uppstod krav om bättre bild och ljud på köp- och 
uthyrningsfilmer än vad VHS kunde erbjuda, vilket ledde till utvecklingen av 
DVD-tekniken. Sony tillsammans med Philips utvecklade och introducerade ett 
format som kallades för MMCD medan Toshiba och NEC släppte ett format som 
kallades för SD. Toshiba utmanövrerade Sony genom att alliera sig med Time 
Warner Inc. Toshiba använde sig av Time Warners makt inom filmbranschen för 
att locka till sig de övriga stora filmbolagen. Detta har resulterat i att Toshiba och 
Time Warner kan roffa åt sig lejonparten av dagens royaltys på DVD-marknaden. 
Dessa royaltys uppskattas vara av en omfattning på hundratals miljoner dollar. 
(Edwards, Burrows & Grover, 2005) 
 
DVD-formatet möjliggjorde högkvalitativ in- och uppspelning av filmer i 
hemmet, det gav även stöd åt allt större och mer komplicerade applikationer till 
datorn. (www.blu-raydisc.com) Marknaden för DVD-formatet, samt optisk 
lagringsmedia överhuvudtaget, är enorm. Försäljningen av DVD-skivor i världen 
under 2003 var 33 miljarder USD. (Wolgamott, 2005) Uppskattningsvis kommer 
tillverkningen av DVD-skivor 2008 uppgå till 18 miljarder per annum. (Audiodev 
broschyr)   
 
DVD-formatet räcker emellertid inte längre till då filmer samt TV-sändningar blir 
allt mer högkvalitativa och lagringsutrymmeskrävande.  
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The increased availability of HDTV broadcasting in North America and 
Japan, together with the boost that the 2006 Football World Cup will bring 
to High Definition in Europe and elsewhere in the world, makes the 
introduction of a corresponding HD DVD format essential. 
(www.dvdforum.com) 

 
Detta har lett till att ett nytt standardkrig om nästa generations DVD-teknologi 
utbrutit mellan Sony (Blu-ray) och Toshiba (HD DVD). Båda parter anser sig vara 
överlägsna och ett antal försök att enas om en gemensam standard i DVD-Forum 
(en organisation som medlat i frågor rörande DVD-normer sedan formatets 
begynnelse) har inte burit någon frukt. (www.physorg.com)  
 
Båda parterna i kriget har dragit lärdom av striden mellan VHS och Betamax och 
insett vikten av komplementföretag, detta framgår inte minst av de allianser båda 
aktörerna ingått med en uppsjö av företag. Sonys allians som de valt att kalla Blu-
ray Disc Association har över 200 medlemmar, däribland Dell och Apple. 
(www.blu-raydisc.com) Toshiba å andra sidan har fullt stöd av DVD-Forum och 
har även de en multifacetterad alliansgrupp som kallas HD DVD Promotion 
Group med medlemmar som Microsoft och Intel. (www.hddvdprg.com) 
 
Detta standardkrig har vida implikationer för alla inblandade, inte minst 
komplementföretagen. 
 

For each side, the stakes are huge. Movie studios, struggling with a sudden 
slowdown in the 18 billion-a-year U.S. DVD market, are salivating over 
the chance to entice consumers with movies on new high-definition-disks. 
Consumer-electronics makers – which increasingly include Dell and HP – 
are banking on people thirsting for more high-definition gear, from DVD 
players to big-screen TVs. And Microsoft and Intel, hungry for new 
growth opportunities, want to expand their roles in people’s lives, helping 
them manage digital photos or download the next Batman flick off the Net. 
(Edwards, Burrows & Grover, 2005) 

 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Befintlig teori kring standardkrig utgår ifrån de rivaliserande 
standardaspiranternas perspektiv och behandlar nödvändigheten i anskaffandet av 
användarbas och komplementföretag för att få fördel i striden.(Besen & Farrell 
1999; Cusumano & Gawer, 2002; Schilling, 1999; Shapiro & Varian, 1999a, 
1999b) Fokus i dessa teorier ligger således på hur parterna skall agera för att vinna 
kriget snarare än den situation komplementföretagen försätts i under ett 
standardkrig.   
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Komplementföretag som agerar på en marknad där ett standardkrig utspelar sig 
måste hantera en osäkerhet kring marknadens framtida utveckling. Den situation 
komplementföretagen försätts i vid ett standardkrig kan liknas vid en 
bifurkationspunkt. Eneroth & Malm (2000) förklarar att ett företags utveckling 
över tid avgörs av hur de agerar i tider av kaos, så kallade bifurkationspunkter. 
Bifurkationspunkter kan utlösas av interna såväl som externa faktorer (se figur 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 1 (Eneroth & Malm, 2000) 
 
Komplementföretag i ett standardkrig utsätts således för osäkerhet gällande vilket 
format som kommer att bli standard. Stora komplementföretag som besitter makt 
och är tongivande gällande slutkonsumenternas beslut om köp kan genom att inta 
en aktiv roll i standardkriget försöka säkra att den teknologi som är mest 
kompatibel med de egna produkterna vinner, samt att komplementföretaget kan 
utöva inflytande på teknologins utformning. Mindre komplementföretag har inte 
samma möjligheter utan måste värdera den osäkerhet de ställs inför och 
positionera sig i enlighet till den upplevda osäkerheten.  
 
 

Det finns en betydande skillnad mellan stora och små komplementföretag. 
Som ett mindre komplementföretag har vi ingen möjlighet alls att påverka 
utformningen av formaten eller utvecklingen av standardkriget. (Peter 
Falk, 2005-12-07)  

 
Det som alla inblandade dock har gemensamt är att utgången av standardkriget 
har vida implikationer för deras verksamhet.  
 

The outcome of a standards war can determine the very survival of the 
companies involved. (Shapiro & Varian, 1999b) 

 

Utveckling 

Tid 

Bifurkationspunkt Reell Utveckling 

Möjlig Utveckling 
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Denna uppsats avser belysa problematiken ett antal mindre komplementföretag 
ställs inför i och med det pågående standardkriget. Mer specifikt ämnar den att 
studera vilken typ av osäkerhet mindre komplementföretag utsätts för i och med 
standardkriget, hur de strategiskt kan positionera sig i denna osäkerhet, samt att 
undersöka vilka åtgärder och tillgångar komplementföretagen anser sig ha nytta 
utav i faser av osäkerhet. Utöver detta har studien för avsikt att informera läsaren 
om bakgrunden till och utvecklingen av det pågående standardkriget samt att 
ställa det i relation till det rådande kunskapsläget om standardkrig. Detta åsyftar 
skapa en utförlig bild av komplementföretagens situation. 
 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka den pågående striden om nästa 
generations DVD-format, med särskild fokus på vilken typ av osäkerhet mindre 
svenska komplementföretag utsätts för i samband med standardkriget och hur de 
kan positionera strategiskt i förhållande till den.  
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2 BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR 
 
 
 

2.1 Begrepp 
 
Användarbas −  En grupp av användare av en produkt eller teknologi 
 
Blu-ray −   Sonys format i standardkriget om nästa generations  
  DVD 
 
Early adopters −  Konsumenter som mycket tidigt anskaffar en ny  
  teknologi innan den uppnått en bred användarbas 
 
Förinspelat −  Lagringsmedia som innehåller data vid försäljning,  
  t.ex. en film (pre-recorded) 
 
HD DVD −   Toshibas format i standardkriget om nästa generations 
  DVD 
 
Inspelningsbart −  Lagringsmedia som kan fyllas med data av användaren 
   (recordable) 
 
Komplement − En produkt som ökar värdet på en annan produkt för  
  konsumenten 
 
Komplementföretag −  Företag som säljer produkter som är komplement till  
  en annan produkt eller teknologi 
 
Modularitet −  Flexibla delar som är utvecklade för användning i flera 
  olika system 
 
Optiskt lagringsmedia −  Lagringsmedia som avläses och kodas med hjälp av  
  laseroptik 
 
Replikering − Tillverkningen av kopior utifrån en mall, t ex  
  tryckningen av DVD-skivor utifrån en master-skiva 
 
Royaltys −   En licensintäkt som inkasseras per enhet utav  
  innehavaren av licensen 
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Standard −  En ensam teknologisk arkitektur som etablerar  
  dominans i en viss produktklass. (Schilling, 1999)    
 
Standardaspirant −  Ett företag som önskar etablera sin teknologi som  
  standard 
 
Standardkrig −  När två nya inkompatibla teknologier kämpar om att  
  bli enväldig standard, kallas detta för att de är  
  inbegripna i ett standardkrig. (Shapiro et al., 1999) 
 
Strategisk allians −  En allians av företag som samarbetar som ett svar på  
  de upplevda förändringarna i omvärlden för att minska 
  risken som utökad konkurrens samt snabb teknologisk 
  utveckling och de höga investeringarna förknippade  
  med detta utgör. (Yasuda, 2004) 
 
Streama (Streaming) −  Nedladdningen av multimedia från Internet 
 
  

2.2 Förkortningar 
 
CD − Compact Disc 
 
DVD − Digital Video Disc 
 
GB − Gigabyte 
 
HD DVD − High Definition Digital Video Disc 
 
HD TV − High Definition Television 
 
MMCD − Multimedia Compact Disc 
 
RBV − Resource-based view 
 
SD − Super Disc 
 
USD − U.S. Dollar 
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3 METOD 
 
 
 

3.1 Metodologisk ansats 
 
Studien har utgått ifrån ett befintligt fenomen – den pågående striden om nästa 
generations DVD-format. En teoretisk referensram har skapats med hjälp av 
existerande teori kring standardkrig och hanteringen av osäkerhet. Den teoretiska 
referensramen har varit utgångspunkten i utformningen av den empiriska 
undersökningen och tolkningen av densamma. I viss mån har empirisk data om 
olika företeelser i detta specifika standardkrig legat till grund för ett utvidgande av 
den teoretiska referensramen. Den teoretiska referensramen har således 
kontinuerligt förbättrats samt att det empiriska tillämpningsområdet utvecklats 
under arbetets gång. På grund av denna växelverkan mellan teori och empiri har 
studien använt sig av en abduktiv metod. (Alvesson & Sköldberg, 1994) 
 
Studiens val av denna metodologiska ansats motiveras av dess fördelar. Alvesson 
& Sköldberg (1994) menar att en abduktiv ansats är mer inriktad på underliggande 
mönster än övriga forskningsmodeller samt att den i en högre grad inbegriper 
förståelse. De vanligare metodologiska ansatserna, induktiv och deduktiv, är mer 
ensidiga och riskerar att begränsa forskarens handlingsutrymme. (ibid.) 
 
 

3.2 Val av teori 
 
 
Standardkriget 
 
Valet av teorier som behandlar standardkrig har genomförts med ledning av 
ambitionen att belysa det befintliga kunskapsläget kring detta fenomen. För att 
uppnå detta har urvalet föregåtts av en grundlig genomgång av litteraturen på 
området och materialet har värderats utifrån tre kriterier. Huvudkriteriet i denna 
urvalsprocess har utgått ifrån en bedömning av huruvida materialet ansetts kunna 
utöka förståelsen för studiens problemområde, samt bidra till en bättre analys. 
Merparten av teorikapitlet har hämtats från källor som återkommande citeras i 
litteraturen, vilket har varit det andra kriteriet som syftat att värdera stoffets 
auktoritet på området. Det tredje kriteriet har varit en bedömning av 
teorimaterialets trovärdighet genom en utvärdering av dess resonemang och 
empiriska understöd. Denna urvalsprocess till trots rör det sig icke desto mindre 
om ett subjektivt urval, och läsaren bör vara uppmärksam på att de resultat som 
erhållits är färgade av de teoretiska verktyg som använts.  
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Teorier om klassificeringen av standardkrig presenteras och är hämtade ifrån 
Besen & Farrell (1994) och Shapiro & Varian (1999a). Besen & Farrell (1994) 
bygger sitt resonemang kring klassificering på graden av kompatibilitet mellan de 
konkurrerande teknologierna medan Shapiro & Varian (1999a) ser till graden av 
kompatibilitet med existerande teknologi. Klassificeringen av standardkrig i olika 
arketyper utgör grunden för standardaspiranternas konkurrenssituation. För att 
synliggöra de konkurrensmedel som de stridande teknologierna kan använda sig 
av presenteras forskning av Arthur (1994) kring fenomenen ökande 
marginalavkastning och positiv feedback som ligger till grund för 
konkurrensmedlen. Ytterligare bakgrund till konkurrensmedlen presenteras i form 
av teorier kring path dependence och technological lock-out. (Arthur, 1989, 1994; 
Lee, O’Neal, Pruett & Thomas, 1995; Schilling, 1998, 2002) Teorierna avseende 
hur de aspirerande teknologierna konkurrerar med hjälp av användarbas, 
strategiska allianser och tillgången på komplementprodukter, härstammar från 
bland andra Schilling (1998, 1999, 2002), Shapiro & Varian (1999a, 1999b), 
Cusumano & Gawer (2002), och Nobel & Gruca (1999).  
 
 
Komplementföretagens upplevda osäkerhet och dess hantering 
 
Standardkrig har av forskare ofta studerats utifrån de aspirerande teknologiernas 
synvinkel. (Shapiro & Varian, 1999a, 1999b; Besen & Farrell, 1994; Schilling, 
1998, 1999, 2002). Den extensiva genomgång av litteratur som gjorts under denna 
studies gång har dock inte identifierat några teorier som behandlar strategier för 
komplementföretag. För att studera vilken situation komplementföretagen försätts 
i och mer specifikt analysera vilken typ av osäkerhet de upplever och hur de 
hanterar densamma har denna studie en genomgång av osäkerhetsteori. 
Huvuddelen av teorikapitlet som avser osäkerhet utgörs av Courtney, Kirkland & 
Viguerie (1997). Detta beror på att deras ramverk bedömdes som tillämpbart på de 
fallföretag, i form av komplementföretag, som uppsatsen studerat. Andra forskare, 
t.ex. Williamsson (1999) och Day & Schoemaker (2000), diskuterar osäkerhet och 
hur den kan hanteras. Inga av dessa teorier ansågs dock ha samma komplexa syn 
på osäkerhet eller innefatta tillämpbara modeller i den grad som Courtney et al. 
(1997). 
 
 
Sammanfattning 
 
Det urval som gjorts ämnar ge en bild av standardkriget och de mekanismer som 
verkar på en standardkrigsmarknad. Vidare syftar urvalet att ligga till grund för en 
undersökning av komplementföretag, som verkar på en marknad där ett 
standardkrig utbrutit, och mer specifikt studera den osäkerhet de utsätts för och 
hur denna osäkerhet kan hanteras.  
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3.3 Tillvägagångssätt 
 
 

3.3.1 Metod för empirisk datainsamling 
 
Denna studie tillämpar en kvalitativ metod, vilket beror på en rad faktorer. 
Kvalitativa metoder ger ”riklig information om få undersökningsenheter” (Holme 
& Solvang, 1997) och att de därmed ”går på djupet”. Sammanhang och struktur 
ställs i förgrunden genom en kvalitativ metod medan en tillämpning av en 
kvantitativ metod avser att statistiskt undersöka åtskilda variabler. (ibid.) På grund 
av den relativa avsaknaden av forskning kring komplementföretagens situation vid 
ett standardkrig skulle en kvantitativ användning av åtskilda och urskiljbara 
variabler inte ge en tillfredställande bild av totalsituationen. Den fokus som 
präglar en kvalitativ ansats är däremot förenlig med studiens syfte. Dessutom 
sätter en kvalitativ metod få begränsningar på intervjuobjektens svar (Jacobsen, 
2002). Andra fördelar med en kvalitativ metod är att den renderar mycket 
nyanserad data från intervjuerna samtidigt som den har en hög grad av flexibilitet. 
Vid behov kan studiens problemställning ändras och skifta fokus medan 
datainsamlingen pågår. (ibid.)  
 
Den huvudsakliga nackdelen med en kvalitativ metod är just dess flexibilitet. Då 
ny information konstant uppstår, kan undersökningen till slut ha en helt annan 
skepnad än den från början tilltänkta. (ibid.) För att motverka detta, samt att 
förhindra att studien pågår ad infinitum, har ny information systematiskt 
analyserats och antingen tillkommit i studien alternativt förkastats. En ytterligare 
nackdel med en kvalitativ metod är de resurser som krävs till en följd av de 
omfattande intervjuer som skall antecknas. Detta har, som nedan beskrivs, lösts 
genom gediget antecknande samt inspelning av intervjudata. 
 
 

3.3.2 Metod för genomförande av intervju 
 
Studiens primärdata härstammar från intervjuer med nyckelpersoner inom ett antal 
svenska företag som utvecklar komplementprodukter till den pågående striden om 
nästa generations DVD-format. Utförandet av intervjuerna på plats har 
eftersträvats i största möjliga mån. Detta är önskvärt eftersom uppsatsens natur, 
studerandet av strategiska val, anses känsligt för respondenterna.  
 

Personer tycks ha lättare att tala om känsliga ämnen i intervjuer ansikte 
mot ansikte än i telefon. Den troligaste anledningen är att det är enklare för 
två personer att få personlig kontakt när de fysiskt sitter mitt emot 
varandra. Det skapas lättare en förtrolig stämning, något som är svårt i ett 
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så opersonligt medium som telefon. Några undersökningar visar också att 
det kan vara lättare för intervjuobjektet att ljuga eller ”dra en vals” i en 
telefonintervju. (Jacobsen, 2002) 

 
Enligt Jacobsen (2002) är det lättare att genomföra ett givande, öppet samtal vid 
besöksintervju än vid telefon. En nackdel med intervjuer på plats är den så kallade 
intervjuareffekten (Groves & Kahn, 1979). Intervjuareffekten innebär att 
intervjuarens fysiska närvaro kan medverka till att intervjuobjektet uppträder mer 
onormalt och att detta färgar intervjudata (Jacobsen, 2002). För att minimera 
denna effekt har alla intervjuer som skett på plats utförts av två intervjuare som 
ställer frågor växelvis, detta för respondenten inte skall vänja sig vid en 
intervjuare och anpassa sina svar utifrån hur han/hon uppfattar en ensam 
intervjuare. 
 
Valet av intervjumetodik har inkluderat utformningen av intervjufrågor. Enligt 
Jacobsen (2002) leder en ansats utan någon form av strukturering till att data blir 
så komplexa att de blir nästan omöjliga, i varje fall mycket resurskrävande, att 
analysera. Däremot leder enligt Jacobsen (2002) en allt för strukturerad intervju 
till förutbestämda svarsalternativ. Intervjuerna i denna studie har således varit av 
en semistrukturerad natur främst på grund av möjligheterna att tillfoga frågor, 
följa upp samt komplettera oklarheter, om sådana dyker upp. Dessutom ger öppna 
mindre strukturerade intervjufrågor respondenten ytterligare möjlighet för tillägg. 
 
Det har ansetts nödvändigt att spela in intervjuerna med hjälp av en diktafon för 
att eliminera problematiken med tidskriteriet. 
  

Tidskriteriet gäller […] journalisten själv. Om journalisten har upplevt 
något eller gjort en intervju och inte omedelbart gör noggranna 
anteckningar, kan glömska spela honom eller henne stora ”spratt”. 
(Lundgren, Ney & Thurén, 1999)  

 
Händelseförloppet under intervjuerna i denna studie var således att de på förhand 
nedskrivna intervjufrågorna ställdes och kompletterades med följdfrågor när detta 
ansågs vara nödvändigt under samtalets förlopp. För att säkerställa intervjudata 
om bandspelaren skulle fallera, alternativt visa sig svår att avlyssna, fördes 
noggranna anteckningar. Anteckningarna ihop med det inspelade materialet låg 
sedan till grund för nedskrivna ”transcripts” av intervjuerna där obsoleta och/eller 
avbrutna meningar samt hummande rensades bort. 
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3.3.3 Val av fallföretag 
 
Valet av fallföretag har bestämts genom behovet att dels få en översiktlig bild av 
det pågående standardkriget och dels att mer detaljerad information om vilken 
problematik komplementföretag ställs inför i och med standardkriget. I denna 
studie har fallföretagen tillhandahållit information om både standardkriget i 
gemen och deras företags situation specifikt. 
 
Det finns hundratals komplementföretag som är inblandade i just detta 
standardkrig, det framkommer inte minst genom medlemslistorna i Blu-ray Disc 
Association och HD DVD Promotion Group. Ursprungligen ämnade studien 
intervjua komplementföretag som tillhörde ett antal olika skikt inom värdekedjan.  
Detta visade sig dock problematiskt eftersom många komplementföretag som 
hade kontor i Sverige styrdes centralt från utlandet. Universal, Warner Bros., 
Microsoft och Apple m.fl. uppgav att de hade stränga förhållningsregler att inte 
diskutera standardkriget och vilka implikationer det innebar för deras del. Vidare 
menade dessa komplementföretag att det var en enhetlig policy inom deras 
respektive bolag att inte ge någon information kring standardkriget. Att kontakta 
huvudkontoren i USA för dessa komplementföretag hade därmed varit fruktlöst.  
 
Undersökningen koncentrerar sig på två skikt i värdekedjan där fallföretagen inte 
var bakbundna av utländsk styrning eller av andra intressenter (se figur 2). 
Anledningen till att studien undersöker företag som härstammar från två skikt i 
värdekedjan är dels för att det ger en större bredd på fallföretag men främst för att 
kunna jämföra i vilken utsträckning deras hemvist i olika skikt kan påverka 
osäkerheten de ställs inför, och hur de väljer att hantera den. Det ansågs även av 
intresse att företagen skulle vara svenska och att de berördes av det pågående 
standardkriget. Valet föll på tre stycken mindre komplementföretag som är 
involverade i tillverkningen av produktionsutrustning för optisk lagringsmedia 
(M2), tillverkningen av testutrustning för optisk lagringsmedia (Audiodev), samt 
tillverkningen av optisk lagringsmedia (DCM). Med mindre komplementföretag 
menas företag som har en omsättning som understiger en miljard. 
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Figur 2 Värdekedjan (modifierad från Cusumano & Gawer, 2002) 
 
Dessa företag är knutna till varandra genom att DCM, i egenskap av tillverkare av 
optisk lagringsmedia, är kund till både M2 Engineering och Audiodev. Dessutom 
ingick M2 i DCM-koncernen fram till 1995. Detta är av intresse för denna studie 
eftersom det underlättar jämförelsen av den upplevda osäkerheten mellan 
företagen.   
 
 

3.3.4 Fallföretag 
 
 
Audiodev 
 
Audiodev påbörjade sin nuvarande verksamhet, tillverkningen av testutrustning 
för optisk lagringsmedia, 1986. Innan dess var företaget aktivt inom ett antal 
andra verksamhetsområden. Företaget har cirka 120 anställda och hade 2004 en 
omsättning på 273 MSEK. Audiodev har varit noterade på stockholmsbörsen 
sedan 2000. (www.audiodev.se) Intervjun skedde på plats på bolagets 
huvudkontor i Malmö. Respondenten var Peter Falk, teknisk direktör på 
Audiodev, och verksam på företaget sedan 1986.  
 
 
M2 Engineering 
 
M2 grundades 1995 av Carl G Langenskiöld genom en nybildning av DCMs 
tidigare verksamhetsområden rörande tillverkning av replikeringsutrustning. M2 

Konsument 

Innehållsleverantörer            
(film, spel, etc.) 

Konsumenthårdvarutillverkare 
(tillverkare av spelare samt skivor) 

Industrihårdvarutillverkare      
(produktions- och testutrustning) 

Plattformens upphovsmakare     
(Blu-ray, HD DVD) 

DCM 

Audiodev, M2 
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är ett globalt företag med cirka 150 anställda och hade 2003 en omsättning på 573 
MSEK. Deras verksamhet omfattas av att erbjuda driftsäkra, kostnadseffektiva 
och produktiva lösningar för tillverkning av optiska skivor och media såsom CD, 
CD-R, DVD och DVD-R. Företagets namn härstammar från deras första 
replikeringsmaskin som upptog en yta av just en kvadratmeter. (www.m2.se) 
Respondenterna var Victoria Beckmann, produktchef för utrustning rörande 
förinspelat material och verksam på företaget sedan 2002, samt M2s tekniska 
chef, Markus Nilsson, verksam på företaget sedan 2001. 

 
 
DCM 
 
DCMs verksamhet började 1990, bolaget hette ursprungligen DCM Invest Disc & 
Cassettes Manufacturers AB, 1996 ändrades dock namnet till DCM International 
AB. Fram till och med 1995 utvecklade DCM egna tillverkningsmetoder samt en 
del av de maskiner som användes i produktionen. Denna verksamhet upphörde 
och överfördes under 1995 till det nybildade företaget M2 Engineering AB. DCM 
International har inga ägarintressen i M2 men bolaget är en av DCMs största och 
viktigaste leverantörer av maskinell utrustning. Även Audiodev är en viktig 
leverantör till DCM. DCMs verksamhet utgörs idag av replikering utav optisk 
lagringsmedia. I slutet av 2005 blev DCM uppköpta av det danska företaget SDC. 
Bolagen kommer att fusionera och byta namn till Dicentia. DCMs verksamhet i 
Sverige förblir dock oförändrad. (www.dcm.se) På DCM var respondenterna 
Stefan Larsson, vVD och verksam på företaget sedan 1995 samt Adrian Lahovary, 
kvalitetsansvarig och verksam sedan 2002.  
 
 

3.3.5 Val av respondenter på fallföretagen 
 
Det förekom även en urvalsprocess när respondenterna på varje enskilt fallföretag 
skulle fastställas. Respondenterna skulle inneha kunskap om det pågående 
standardkriget om nästa generations DVD, vara kunniga om deras företags 
planerade strategi samt ha en överblick över de tekniska aspekterna som kantar 
både striden och komplementföretagens verksamhet. Undersökningen och dess 
frågeställning förklarades för företagen varpå de ombeddes att finna den person de 
ansåg vara det lämpligaste intervjuobjektet. Gällande M2 och DCM 
kompletterades dessa intervjuer med mer tekniskt kunnig personal. Denna 
komplettering var ett led i en strävan att få en likartad mängd information från alla 
tre fallföretag. 
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3.4 Metod för genomförande av analys 
 
Denna studie baseras dels på insamlad sekundärempiri samt primärempiri kring 
standardkriget om nästa generations DVD, dels på insamlad primärempiri om 
fallföretagens situation. Analysen av standardkriget syftar att förklara händelserna 
och mekanismerna som inbegrips i ett standardkrig. Detta är en förutsättning för 
att kunna skapa en uppfattning om vilken situation fallföretagen befinner sig i och 
hur standardkriget ger upphov till osäkerhet. Analysen av standardkriget kommer 
att ske genom att belysa det insamlade empiriska materialet med hjälp av det 
teoretiska kunskapsläget. Vidare analyseras fallföretagen och andra 
komplementföretag utifrån den osäkerhetsteori som ingår i det teoretiska 
ramverket. Utöver detta analyseras typen av komplementföretag, deras läge i 
värdekedjan och implikationerna detta har för deras strategiska förhållningssätt.  
 
 

3.5 Reliabilitet och validitet 
 
Källornas reliabilitet, det vill säga deras tillförlitlighet, anger i hur stor 
utsträckning källorna påverkats av tillfälligheter samt hur säkert informationen de 
delgivit hanterats och återgivits. (Andersen, 1998) 
 
Intervjuobjekten i denna studie utgörs av självständiga företag som givetvis 
önskar framstå i så god dager som möjligt. Att den information fallföretagen 
tillhandahållit denna studie skulle vara färgad för att försköna bilden av det 
individuella företaget anses dock vara orimligt. Anledningen till detta är att 
företagen är tämligen små aktörer jämfört med de stora komplementföretagen 
(t.ex. Microsoft) som är involverade i detta standardkrig. Denna studies fallföretag 
skulle således inte ha mycket att vinna på att förvanska den information de 
tillhandahållit. En ytterliggare anledning till varför fallföretagen anses ha god 
reliabilitet är att den standard som kriget handlar om inte slagit genom på 
konsumentnivå ännu och att den nya teknologin därför inte utgör företagens enda 
verksamhetsområde i dag.  
 
Selektionen av sekundärkällor, som utgjorts av tidskrifter samt elektroniska 
källor, är per definition subjektiv. Denna studie har dock beaktat detta faktum och 
i största möjliga mån försökt bedöma källans tillförlitlighet innan den 
inkorporerats i uppsatsen. Samtidigt har studien bearbetat en bredd av 
sekundärkällor för att på så sätt i största möjliga mån säkerställa objektiviteten.  
 
Studiens validitet avser dess interna och externa giltighet. Den interna giltigheten 
beträffar huruvida undersökningen mätt det den avsett att mäta. Den externa 
giltigheten åsyftar generaliserbarheten av resultaten som studien renderat. 
(Jacobsen, 2002) 
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Det avgörande i strävan att uppnå en hög grad av intern giltighet är att det 
empiriska materialet inhämtats från de rätt enheterna. Med andra ord bör 
intervjuobjekten i studien ha kunskap om det problemområde som 
undersöks.(ibid.) Både M2 och Audiodev är medlemmar av 
intresseorganisationerna kring detta standardkrig, något som ger dem en gedigen 
kunskap om formaten striden handlar om. DCM å sin sida, har varit verksam i 
branschen en längre tid och har tillverkningen av DVD-skivor som 
huvudverksamhet, något som gör bolaget högst relevant i frågan om nästa 
generations DVD-format. Källorna kan ses som oberoende även om vissa 
kopplingar finns, både Audiodev och M2 är leverantörer till DCM och M2 är ett 
oberoende företag som knoppades av från DCM 1995. Just att företagen är 
oberoende källor bidrar till studiens interna validitet. (ibid.) Bortfallet kan anses 
ha varit stort med tanke på studiens ursprungliga ambition att intervjua 
komplementföretag från alla skikt i värdekedjan. Då undersökningens fokus 
därmed skiftade till mindre komplementföretag kan detta bortfall delvis anses ha 
format denna undersökning. Den information som insamlats från fallföretagen är 
gedigen med tanke på uppenbara svårigheterna att få kontakt med företag som är 
involverade i standardkriget och i förhållande till studiens tidsram (tio veckor). 
 
Den externa giltigheten, d v s studiens generaliserbarhet, kan styrkas av 
medverkandet av företag från skiljda skikt i värdekedjan vilket tillfogar 
intervjumaterialet ett djup. Fallföretagen som bidragit med information till denna 
uppsats utgör dock endast ett mycket smalt urval av den stora mängden 
komplementföretag som på något sätt är involverade i standardkriget om nästa 
generations DVD. Det föreligger således en risk att studiens resultat inte är 
representativa.  
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4 TEORI 
 
 
 
Den teoretiska referensramen inleds med en redogörelse för det befintliga 
kunskapsläget inom området standardkrig. Detta kunskapsläge innefattar 
klassificering av standardkrig, bakgrund till teorier om konkurrensmedel samt 
teorier om konkurrensmedel i sig. För att senare kunna analysera 
komplementföretagens osäkerhet byggs den teoretiska referensramen ut med 
teorier kring hanteringen av osäkerhet. Slutligen knyts teorierna ihop till en 
enhetlig sammanfattande modell som ligger till grund för analyskapitlet. 
 
 

4.1 Klassificering av standardkrig  
 
Varje enskilt standardkrig har olika förutsättningar, Shapiro & Varian (1999a) 
menar dock att det finns fyra grundläggande arketyper. Den bestämmande faktorn 
i varje arketyp är graden av kompatibilitet med existerande teknologi de båda 
aspirerande standardteknologierna innehar. Graden av kompatibilitet avgör 
storleken på kostnaderna för att byta från den gamla teknologin till den nya 
standarden.  
 
Om båda de nya teknologierna är kompatibla med den tidigare generationens 
standard, rör det sig om en kamp mellan rivaliserande evolutioner. Striden mellan 
DVD och Divx, vilka båda klarar att spela CD, faller in under denna benämning. 
Är istället den egna teknologin baklängeskompatibel medan konkurrenten är 
inkompatibel med befintlig teknologi, handlar det om evolution v.s. revolution. 
Motsatsen till detta, att konkurrenten är baklängeskompatibel, konstituerar den 
tredje arketypen d.v.s. revolution v.s. evolution. Kampen står då mellan värdet av 
låga byteskostnader kontra överlägsen prestanda.  I de fall där båda alternativen 
saknar kompatibilitet med befintlig teknologi är kriget en kamp mellan 
rivaliserande revolutioner. (ibid.) 
 
Besen & Farrell (1994) för ett liknande resonemang som Shapiro & Varian 
(1999a), att standardkrig kan klassificeras och anses vara av olika karaktär. De 
menar dock att standardkrig klassificeras beroende på graden av kompatibilitet 
mellan de rivaliserande teknologierna snarare än teknologiernas eventuella 
baklängeskompatibilitet. Besen & Farrell (1994) identifierar tre olika former av 
standardkrig: tweedledum and tweedledee, battle of the sexes samt pesky little 
brother. 
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Tweedledum and tweedledee klassificeringen innebär att båda de aspirerande 
standardteknologierna väljer att vara inkompatibla med varandra. Denna 
utveckling är mest trolig när standardaspiranterna har symmetriska positioner 
gällande marknad och teknologi, när standardkriget i sig inte kommer att ha någon 
nämnvärd effekt på konsumenternas godkännande av teknologin, samt när 
konkurrensen inom teknologin troligen kommer skingra potentiella vinster inom 
branschen. (ibid.) 
 
Battle of the sexes klassificeringen å andra sidan innebär att båda de aspirerande 
standardteknologierna vill ha kompatibilitet med varandra och bilda en standard 
men att de inte kan komma överens om vems teknologi som skall ligga till grund 
för den nya standarden. Enligt Besen & Farrell (1994) beror detta på att två eller 
ett antal företag har utvecklat och äger respektive teknologi och anser sig kunna 
vinna fördel på att just deras teknologi blir fundamentet i en ny standard. Båda 
sidor önskar att den andra ger upp sin teknologi och går med i deras nätverk 
medan alternativet, att ge upp sin egen teknologi och gå med i det konkurrerande 
nätverket, ses som acceptabelt om det ej finns några andra valmöjligheter. 
 
Pesky little brother klassificeringen syftar på en situation där en part har en stor 
användarbas, en överlägsen teknologi alternativt har bra renommé kring att sätta 
standards. Den dominerande parten vill då enligt Besen & Farrell (1994) ofta 
fortsätta på egen hand och föredrar ett standardkrig mot den mindre etablerade, 
svagare parten. Den mindre parten vill dock ofta undvika ett standardkrig och 
istället vinna fördel genom att imitera den dominerande parten.  
 
 

4.2 Bakgrund till konkurrensmedel inom standardkrig 
 
 

4.2.1 Ökande marginalavkastning och positiv feedback 
 
Arthur (1994) säger att traditionell ekonomisk teori utgår ifrån ett antagande att 
marginalavkastning minskar med tiden. Ekonomiska åtgärder leder till negativ 
feedback som ger upphov till en förutsägbar jämvikt för priser och 
marknadsandelar. Negativ feedback gör att stora förändringar inom kort blir 
avstyrda av de reaktioner de själva skapar (se figur 3). Marknaden 
”självkorrigerar” sig alltså och genererar det bästa möjliga utfallet, det vill säga att 
resurser allokeras dit de kommer till bäst användning.  
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Jämvikt 

Positiv Feedback 

Jämvikt 

Negativ Feedback 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 3 
 
Denna utopiska bild av verkligheten är enligt Arthur (1994) missvisande. I många 
delar av ekonomin verkar det finnas en avsaknad av stabiliserande krafter. Istället 
förstärker positiv feedback effekten av små ekonomiska fluktuationer (se figur 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4  
 
Negativ feedback implicerar en ensam jämviktspunkt för ekonomin medan positiv 
feedback ger upphov till många möjliga jämviktspunkter. Det finns därmed ingen 
garanti för att utfallet som utkristalliseras ur de många möjligheterna blir det 
”bästa”.  
 
Denna teori har funnits länge, grunden till den lades redan 1890 i Alfred 
Marshalls Principles of Economics. Anledningen till varför den inte utvecklades 
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var enligt Arthur att den omkullkastade för mycket av befintlig ekonomisk teori. 
Denna teori har dock åter blivit uppmärksammad, något som Arthur (1994) menar 
delvis beror på att den är applicerbar på komplicerade, högteknologiska produkter. 
 
I ett fall där två nya, snarlika teknologier tävlar om marknadsherravälde kan detta 
innebära att små, slumpmässiga skeenden medför att teknologin med de svagaste 
egenskaperna får ett litet försprång, som sedan utökas till följd av en positiv 
feedbackmekanism. Som exempel på detta nämner Arthur åttiotalets 
videostandardkrig. Det avgjordes av att VHS-formatet tidigt fick ett något större 
genomslag som därefter mångdubblades och slutligen orsakade rivalen Betamax 
totala utestängning från marknaden, trots dess produktmässiga överlägsenhet. Att 
på förhand fastställa denna utgång hade dock varit omöjligt. (ibid.)  
 
Förklaringen till detta fenomen är enligt Arthur att fler användare av en teknologi 
ger dess producenter nya erfarenheter som möjliggör utveckling av produkten, 
vilket i sin tur gör den attraktiv för fler. Förväntningar om andras val av teknologi, 
hur svagt grundade de än må vara, styr människors agerande och därmed blir till 
självuppfyllande profetior. Detta kallas för increasing returns to adoption. (ibid.) 
 
Sammanfattningsvis menar Arthur (1994) att situationer som domineras av 
ökande marginalavkastning inte kan modelleras som statiska, deterministiska 
problem utan som dynamiska processer baserade på slumpmässiga händelser och 
naturliga positiva effekter. 
 
Shapiro & Varian (1999b) för ett liknande resonemang kring positiv feedback. 
Shapiro & Varian menar att positiv feedback är nyckeln eller ryggraden i en 
marknad med nätverksexternaliteter. Med nätverksexternaliteter menas att värdet 
av en produkt ökar med antalet användare av produkten, likt increasing returns to 
adoption som Arthur (1994) beskrivit. Positiv feedback förstärker 
nätverksexternaliteterna och i sin mest extrema form leder positiv feedback till 
winner-take-all marknader där en ensam teknologi slår ut alla andra (se figur 5).  
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Figur 5, Positiv Feedback (Shapiro & Varian, 1999b) 
 
 

4.2.3 Path dependency och lock-out 
 
De slumpmässiga händelser som förstärks av positiv feedback som Arthur (1994) 
beskriver och applicerar i exemplet med VHS-Betamax kallas för path 
dependence. Arthur (1989) förklarar att när slumpmässiga ekonomiska händelser 
konvergerar och väljer en viss väg kan detta vägval bli låst oavsett de möjligtvis 
uppenbara fördelarna med ett annat alternativ. Lee, O’Neal, Pruett & Thomas 
(1995) vidimerar denna syn och säger att en teknologis dominans inte alltid har att 
göra med dess design. Vidare säger Arthur (1994) att om en produkt eller ett 
företag får ett försprång genom oförutsedda omständigheter tenderar den/det att 
behålla sitt försprång eller till och med bygga ut det. Dessa slumpmässiga 
händelser kan vara av en historisk karaktär, Schilling (2002) menar att vägen en 
teknologi tar under sin livstid tenderar att vara mycket path dependent. Därmed 
menar Schilling att teknologins utveckling är mycket känslig för dess tidigare 
utvecklingssteg och vägval. Schilling (2002) säger att oförutsedda händelser tidigt 
i en teknologis livstid kan ha stora konsekvenser för dess slutgiltiga utformning.  
 
Schilling (2002) diskuterar det försprång ett företag kan få genom path 
dependence och tidig positiv feedback, företaget kan få ett så pass stort försprång 
att andra aktörer blir utelåsta från marknaden, så kallad technological lock-out. 
Schilling (1998) definerar technological lock-out som en situation där ett företag 
finner det omöjligt att utveckla eller konkurrenskraftigt sälja produkter på en 
specifik marknad på grund av olika anledningar. En anledning kan vara att det 
existerar en etablerad teknologiskt arkitektur som dominerar och att företaget inte 
kan eller får (p.g.a. patent etc.) tillverka produkter. Alternativt kan företaget ha 
hamnat på efterkälken rent teknologiskt till den grad att det inte är realistiskt att 
det ska kunna tillverka konkurrerande produkter. Schilling (1998) menar att lock-
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out kan hända inom ett tidsförlopp av två veckor eller ett antal år. Att ett företag 
inte är utelåst från marknaden betyder enligt Schilling dock inte att det per 
automatik är låst som en standard eller dominerande teknologi. Teknologier kan 
konkurrera med varandra under en lång tid utan att någon av dem blir en etablerad 
standard samtidigt som andra mindre aktörer drabbas av lock-out. (ibid.)  
 
När det förekommer extrema former av path dependency, som i t.ex. 
högteknologiska branscher, kommer valet av teknologi enligt Arthur (1989) vara 
en icke linjär process och innefatta en hög grad av komplexitet . Arthur anser 
därför att det är mycket svårt att förutspå utgången av dessa typer av situationer. 
Schilling (2002) håller inte med om detta utan anser att de oförutsedda 
händelserna har en effekt på ett antal faktorer som i sig påverkar spridningen av 
en teknologi. Den påverkan dessa faktorer kan i viss mån förutspås samtidigt som 
företagen har en grad av kontroll över dem, vilket betyder att företag kan influera 
spridningen av sin teknologi på marknaden. (ibid.) 
 
 

4.3 Konkurrensmedel inom ett standardkrig  
 
 

4.3.1 Användarbas och tillgången på komplementprodukter 
 
Ett antal olika forskare har lagt fram förslag på konkurrensmedel inom ett 
standardkrig. Schilling (1999) anser inte att händelseförloppet i ett standardkrig 
inte är så slumpmässigt som Arthur (1994) vill göra gällande. Empiriska studier 
visar enligt Schilling att storleken på teknologins användarbas och utbudet av 
komplementprodukter är de mest betydande faktorerna för formatets möjligheter 
till framgång och således de främsta konkurrensmedlen. Detta vidimeras av både 
Besen & Farrell (1994) och Shapiro & Varian (1999a, 1999b). Med hjälp av 
distributions- och marknadsföringsstrategier samt alliansbildande med 
komplementföretag kan företrädarna för en teknologi öka dess chanser att bli ny 
standard. Schilling (1999) bygger vidare på increasing returns to adoption och 
delar in fenomenet i tre olika kategorier av effekter:  
 
Learning curve effects: Fler användare påskyndar teknologins utveckling vilket 
medför att ännu fler anammar den.  
 
Network effects: De enskilda användarnas nytta står i relation till det totala 
antalet användare och tillgången på komplementprodukter. Fler användare 
attraherar i sin tur fler användare samt komplementutvecklare osv. 
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Signaling effects: När det är otydligt vilken teknologi som är bäst kan skapandet 
av illusioner om större användarbas hos en viss teknologi, signalera kvalitet och 
värde vilket i sin tur kan leda till en ökad användarbas.  
 
Alla dessa tre effekter åsyftar att antingen öka användarbasen alternativt öka 
antalet komplementprodukter som är knutna till den aktuella teknologin. Schilling 
menar att tillgången på komplementprodukter och storleken på användarbasen är 
intimt förknippade. De påverkar varandra och kan skapa en slags snöbollseffekt 
som Schilling väljer att kalla ”virtous cycle” (se figur 6). 

 
Figur 6, ”virtous cycle” (Schilling, 1999) 

 
 
Schilling förklarar att learning curve effects inte kan påverkas inledningsvis men 
att network samt signaling effects kan påverkas från början för att öka 
användarbasen och tillgången på komplementprodukter. Det gäller att snabbt få ut 
teknologin till en stor marknad även om det innebär att vidta åtgärder som för med 
sig att initiala vinster uteblir. Detta kan ske genom vidsträckt distribution och 
penetrationsprissättning samt användning av aggressiv marknadsföring och så 
kallad ”vaporware” som åsyftar att skapa föreställningar om att användarbasen är 
stor såväl som förväntningar om att den blir större. (ibid.) 
 
Shapiro & Varian (1999a) påtalar att det finns andra faktorer som kan påverka 
storleken på användarbasen samt tillgången på komplementprodukter. Att ha ett 
starkt varumärke eller renommé som företag kan vara positivt i byggandet av en 
användarbas eller för att locka komplementföretag. Det kan ses som signaling 
effects som Schilling (1999) talar om, att genom sitt varumärke eller sitt renommé 
signalera styrka. Shapiro & Varian (1999a) säger att det kan vara en avgörande 
fördel att vara först på marknaden. Företag som har kommit längre i 
utvecklingsarbetet än konkurrenterna efter en given tid kan lättare utnyttja 
learning-curve effects. Schilling (1999) håller med Shapiro & Varian om att tid är 
viktigt. Schilling säger att teknologier som introduceras före dess konkurrenter 
kan få en så pass stor användarbas att senare teknologier som kanske t.o.m. är 
tekniskt överlägsna inte har en chans. Shapiro & Varian (1999a) menar även att 
tillverkningskompetens kan vara av nytta i denna typ av situationer. Förmågan att 
tillverka kostnadseffektivt kan leda till att produkterna kan erbjudas till en lägre 
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kostnad och på så sätt, likt penetrationsprissättning som Schilling (1999) 
förespråkar, snabbare tillskansa sig en stor användarbas. 
 
Utöver användarbas, tillgången på komplementprodukter och de tre faktorer som 
nyss diskuterats beskriver Shapiro & Varian (1999a) två ytterligare faktorer som 
kan ge företag möjlighet att behålla sitt försprång i framtiden i form av en 
användarbas och komplementprodukter. Dessa faktorer är skyddet av immateriella 
tillgångar (genom patent och dyl.) samt innovationskraft.  
 
 

4.3.2 Hanteringen av interna enheter och externa relationer 
 
Cusumano och Gawer (2002) talar om plattformsledare som kännetecknas av att 
de leder en industris innovationssystem av separat utvecklade delar av en 
teknologi. Dessa plattformsledare utsätts allt oftare av utmaningar från s.k. 
”wannabes” d.v.s. de som vill bli plattformsledare. Denna diskussion kan 
likställas med ett standardkrig och är därför intressant för denna studie.  
 
Cusumano och Gawer argumenterar för två huvudsakliga faktorer att ta särskild 
hänsyn till om man som plattformsledare vill skapa sig en stark position. Dessa 
faktorer är; att koordinera aktuella interna enheter samt att effektivt interagera 
med externa aktörer. Dessa faktorer agerar ofta likt ”virtous cycle” som Schilling 
(1999) beskrivit, d.v.s. de har en positivt korrelerad effekt på varandra. 
 
Ett exempel på intern optimering är användandet av modulär arkitektur, som kan 
reducera innovationskostnader och uppmuntra andra företag att ansluta sig till 
plattformen. Modulära arkitekturer är speciellt användbara när plattformen är 
öppen, men genom att öppna plattformstekniken för utomstående riskerar 
företaget att bli utnyttjade av konkurrerande företag som tar tillfället i akt att 
tillgodogöra sig viktig teknisk information. Framgångsrika plattformsledare är de 
som lyckas skydda sin kärnteknologi medan de använder modulär arkitektur och 
öppna system för att attrahera komplementföretag och produkter. (Cusumano & 
Gawer, 2002) 
 
Plattformsledare bör även designa en intern organisation som möjliggör effektiva 
relationer med externa komplementföretag. Problematiken ligger i att en 
avdelning inom ett plattformsföretag kan vara konkurrenter med ett 
komplementföretag medan en annan avdelning är beroende av och samarbetar 
med samma komplementföretag. En lösning kan vara att strukturera och skilja de 
olika avdelningarna inom plattformsföretaget åt och tydligt specificera de roller 
avdelningarna skall agera i gentemot andra parter. (Cusumano & Gawer, 2002) 
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4.3.3 Prissättning 
 
Nobel & Gruca (1999) talar om olika prisstrategier som företag kan nyttja när de 
introducerar en ny produkt på marknaden. Företag som skall introducera en 
produkt med hög differentieringsgrad och en låg kostnadseffektivitet bör använda 
sig av skimming. Skimming innebär att man sätter ett högt pris i förhoppningen 
om att det höga priset skall bidra till produktens exklusivitet och att de mest 
erfarna köparna skall se priset som ett betyg för varans kvalitet, nytänkande och 
funktionalitet. Det höga priset genomgår sedermera en successiv sänkning för att 
kontinuerligt ”skumma” marknaden på de konsumenter som är villiga att betala ett 
något högre pris. Marknadspenetrationen blir låg men genom det höga priset kan 
produkten bli lönsam. Om företaget däremot eftersträvar en så hög grad av 
marknadspenetration som möjligt bör de implementera penetrationsprissättning 
(lågt pris). Penetrationsprissättning är att föredra om produkten har en hög grad av 
kostnadseffektivitet samt att efterfrågan är elastisk medan märket på varan är av 
sekundär natur. (ibid.) Denna strategi är att föredra i standardkrig då det är av 
yttersta vikt att bygga en användarbas så snabbt som möjligt, vilket Schilling 
(1999) förespråkar. 
 
Schilling (1999) talar även om en annan prissättningsstrategi som kan användas 
vid ett standardkrig. ”Bundling” innebär att upphovsmakaren till formatet lanserar 
teknologin tillsammans med ett komplement som redan har en stor användarbas, 
exempelvis DVD-spelare inbyggda i Playstationkonsoller. Detta gör man för att 
påtvinga teknologin på konsumenter som likväl hade köpt komplementvaran, 
även om den inte innehöll den nya teknologin. Denna strategi kan också tilltala 
prismedvetna konsumenter som anser att de får mer för pengarna om de köper en 
komplementprodukt som trots dess moderata pris innehåller en teknologi som 
kostar vida mer i enskilt utförande. 
 
 

4.3.4 Strategiska allianser 
 
Strategiska allianser har blivit en central del av konkurrenskraft inom snabbt 
föränderliga marknader. (Yasuda, 2004) Vilkamo & Keil (2003) menar att detta är 
särkilt sant i högteknologiska branscher där utvecklingen av nya produkter som 
har en förhållandevis kort livscykel, sker i en snabb takt. Att ingå i strategiska 
allianser är således ett svar på de upplevda förändringarna i omvärlden, företag 
vill minska den risk som utökad konkurrens, snabb teknologisk utveckling och 
därmed höga investeringar utgör. (Yasuda, 2004)  
 
Yasuda (2004) menar att det finns två huvudanledningar till varför företag ingår 
strategiska allianser, den resursbaserade teorin och transaktionskostnadsteorin. 
Den resursbaserade teorin säger att företag ingår strategiska allianser för att ta del 
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av resurser som andra företag innehar, resurser de själva inte kan köpa på den fria 
marknaden. Transaktionskostnadsteorin säger att företag ingår strategiska 
allianser för att minimera fasta och rörliga transaktionskostnader.  
 
Det finns även andra anledningar till varför företag väljer att ta del i strategiska 
allianser. Sörensen & Reve (1998) menar att företag även kan ingå strategiska 
allianser för att skapa relationer och interagera med varandra, i hopp om att 
relationerna kommer att gagna alla parter. 
 
Schilling, (1999) menar att standardaspiranter i ett standardkrig måste skapa 
länkar till komplementföretag för att kunna säkra en tillfredställande bredd av 
komplementprodukter. Detta kan åstadkommas genom att bilda strategiska 
allianser, och den typ av allians Schilling syftar på kan anses vara av både 
resursbaserad typ och relationsbaserad. Shapiro & Varian (1999b) vidimerar 
Schillings tankar om behovet av strategiska allianser. Shapiro & Varian säger att 
det är nödvändigt att skapa en strategisk allians för att kunna skapa positiv 
feedback. Alliansen som skapas ska enligt Shapiro & Varian inte endast ha för 
avsikt att säkra komplementprodukter. Alliansen kan bestå av komplementföretag 
men även leverantörer, konkurrenter och kunder. Meningen är att förstärka den 
positiva feedbacken och därmed öka användarbasen. Detta kan ske genom att 
alliansföretag bidrar med teknologi, marknadsandelar, viktiga 
komplementprodukter eller ett starkt varumärke. (ibid.) Även denna föreslagna 
alliansbildning kan anses vara av resursbaserad och relationsbaserad typ. 
 
Shapiro & Varian (1999) varnar för att bygga allianser som är för breda där 
medlemsföretagen har allt för skilda intressen. Mer specifikt menar Shapiro att det 
oftast är problematiskt att ha konsumentelektronikföretag och 
innehållsleverantörer i samma allians då de oftast har helt skilda åsikter om hur en 
standard skall vara utformad. Sådana typer av allianser är svaga och är svåra att 
hantera. 
 
 

4.4 Hanteringen av osäkerhet 
 
 

4.4.1 Bakgrund till hanteringen av osäkerhet  
 
Eneroth & Malm (2000) beskriver tider av kaos eller osäkerhet på en marknad 
som bifurkationspunkter. Dessa bifurkationspunkter kan utlösas av interna såväl 
som externa faktorer. Företagets utveckling efter en bifurkationspunkt beror på tre 
faktorer enligt Eneroth & Malm. Den första är oförutsedda händelser, små 
slumpmässiga företeelser kan föra med sig stora effekter för företagets utveckling. 
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Den andra, företagets kärnkompetenser, begränsar däremot antalet möjliga vägval 
(utveckling). Den tredje, företagets vision samt ”deep structures”, genererar 
strategisk stabilitet samt möjlighet till självorganisation. (se figur 7) 
 

Deep structures is the set of fundamental ”choices” the system has made of 
(1) the basic parts into which its units will be organized and (2) the basic 
activity pattern that will maintain its existence. (Gersick, 1991) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7 (Eneroth & Malm, 2000) 
 
Eneroth & Malm (2000) menar således att osäkerheten ett företag utsätts för 
eskaleras av oförutsedda händelser, begränsas av företagets kompetenser och 
stabiliseras genom företagets visioner eller ”deep structures”.  
 
Williamsson (1999) har en något annorlunda syn på hur osäkerhet på en marknad 
kan hanteras. Williamsson menar att ingen är kapabel till att förutspå långsiktig 
ekonomisk utveckling eller marknadsförändring. Företag tenderar att 
överinvestera i resurser och kompetenser som är specifika för deras nuvarande 
strategi som i sig är baserad på prognoser som med all sannolikhet inte är 
korrekta. Williamson (1999) menar att företag istället borde investera i små 
experimentella projekt och nya resurser och kunskaper som i sin tur ger upphov 
till en portfölj av strategiska valmöjligheter för framtiden. Detta anser 
Williamsson ger företaget möjlighet att snabbt förändra sin verksamhet när 
osäkerheten utmynnar i att en ny väg utkristalliseras. 
 
Day & Schoemaker (2000) har en liknande syn som Williamsson (1999), att 
företag måste vara flexibla och ha en portfölj av strategiska valmöjligheter. Day & 
Schoemaker talar dock explicit om situationer där det är en ny teknologi som 
skapar osäkerhet. Osäkerheten är kopplad till frågan om företag som har en 
kärnbusiness skall utvidga eller förändra den så att den nya teknologin ingår. För 
att företagen skall uppleva så liten osäkerhet som möjligt i dessa situationer menar 
Day & Schoemaker (2000) att företaget måste använda sig av en perifer syn för att 
tidigt upptäcka förändringar i marknaden och aktuella teknologier. Företaget kan 
också investera i lärande kompetenser för att öka flexibiliteten ytterligare. 
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Courtney, Kirkland & Viguerie (1997) har en mer komplex syn på den osäkerhet 
företag kan ställas inför. Vilken strategi som är lämplig för ett företag, och hur 
strategin bäst implementeras, beror i stor utsträckning på graden av osäkerhet i 
företagets omgivning. Även i de mest osäkra omgivningarna går det att utvinna en 
stor mängd strategiskt relevant information, till exempel generella trender och 
demografisk spridning i en viss bransch. Denna syn skiljer sig från den 
uppfattning Williamsson (1999) har, att den framtida utvecklingen är omöjlig att 
förutspå. Courtney et al. (1997) håller dock i viss mån med Williamsson och 
menar att även den bästa möjliga analysen kvarlämnar dock osäkerhet kring vissa 
förhållanden, så kallade residual uncertainties. Chefer har enligt Courtney et al. 
ofta en simplifierad binär bild av osäkerhet, som utgår ifrån att framtiden antingen 
kan fastställas med relativ säkerhet eller är totalt osäker. Detta medför att de 
analysverktyg som används många gånger är illa anpassade till den rådande 
osäkerhetsnivån. För att ge ett riktigt underlag för beslut måste verktygen 
nämligen ändras beroende på graden av osäkerhet. Courtney et al. presenterar ett 
ramverk som klassificerar graden av osäkerhet i ett företags omgivning och 
beskriver vilka implikationer detta har för ett företags strategiska valmöjligheter. 
 
En koppling kan göras mellan strategier under osäkerhet och path dependence 
fenomenet som tidigare behandlats. När det förekommer extrema former av path 
dependency, som i t.ex. högteknologiska branscher, kommer valet av teknologi 
enligt Arthur (1989) vara en icke linjär process och innefatta en hög grad av 
komplexitet . Arthur anser därför att det är mycket svårt att förutspå utgången av 
dessa typer av situationer likt åsikten Williamsson (1999) företräder. Schilling 
(2002) håller inte med om detta utan anser att de oförutsedda händelserna har en 
effekt på ett antal faktorer som i sig påverkar spridningen av en teknologi. Den 
påverkan dessa faktorer har kan i viss mån förutspås samtidigt som företagen har 
en grad av kontroll över dem, vilket betyder att företag kan influera spridningen 
av sin teknologi på marknaden. Schilling (2002) kan således sägas vara av samma 
åsikt som Courtney et al. (1997), att ett företag trots rådande osäkerhet kan 
påverka sin situation. 
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4.4.2 Klassificering av osäkerhet 
 
Courtney et al. delar in osäkerhet i fyra generella nivåer:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8, 4 Levels of Uncertainty (Courtney et al., 1997) 
 
I nivå ett förklarar Courtney et al. (1997) att framtiden går att förutspå till den 
grad att det är möjligt att skapa en specifik strategi utifrån prognoser. I viss mån 
är alla branscher och verksamheter drabbade av osäkerhet, men på denna nivå är 
den kvarstående osäkerheten efter en analys irrelevant för skapandet av en 
strategi. 
 
Ett standardkrig mellan två rivaliserande format kan enligt Courtney et al. (1997) 
betecknas som en nivå två-osäkerhet. Framtiden kan här beskrivas som ett av ett 
fåtal möjliga scenarier. En analys kan inte förutse vilket av dessa scenarier som 
faktiskt kommer att inträffa. Det går dock att bedöma sannolikheten för de olika 
möjliga utgångarna. Ett exempel är vid avreglering av tidigare statligt 
kontrollerade branscher. Det går ofta att förutse hur en sådan avreglering kommer 
att se ut, men huruvida den de facto görs och hur fort den i så fall genomförs är 
ovisst, och omöjligt att fastställa på förhand. Det kan även röra sig om en situation 
där värdet av en viss strategi huvudsakligen bestäms av konkurrenternas vägval, 
samtidigt som just detta är svårt att förutse. Sammanfattningsvis menar Courtney 
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et al. att osäkerheten om framtiden vid nivå två består i att det finns ett fåtal 
möjliga utgångar. Innebörden av varje utgång är tydlig, men vilken av dem som 
inträffar är svår eller omöjlig att förutse samtidigt som värdet av olika strategier 
beror på just utgången.   
 
Under nivå tre osäkerhet finns det enligt Courtney et al. (19997) en rad olika 
möjliga utgångar. Dessa utgångar är begränsade av ett antal variabler men det 
finns inga distinkta naturliga utgångar som i nivå två osäkerhet. Utgången kan bli 
i princip vad som helst inom de gränser som variablerna sätter. Precis som under 
nivå två osäkerhet innebär en nivå tre osäkerhet att en del av, om inte hela ett 
företags strategi, hade förändrats om utgången var förutsägbar.  
 
Courtney et al. (1997) förklarar att en nivå fyra osäkerhet innebär att ett antal 
dimensioner av osäkerhet interagerar för att skapa en situation som är helt omöjlig 
att förutse. Till skillnad från nivå tre går det i nivå fyra ej att ange graden av 
möjliga utgångar, det finns inga variabler som begränsar antalet utfall. Nivå fyra 
osäkerheter är enligt Courtney et al. tämligen ovanliga men de existerar.   
 
 

4.4.3 Strategiskt förhållningssätt 
 
En bra strategi utgår enligt Courtney et al. (1997) ifrån ett tydligt sätt att förhålla 
sig till det nuvarande och framtida tillståndet i branschen. Förhållningssättet 
definierar företagets strategiska mål. Courtney et al. presenterar tre grundläggande 
strategiska förhållningssätt i förhållande till osäkerhet i omgivningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9, The three strategic postures (Courtney et al., 1997) 
 

 
Shapers söker aktivt styra branschen mot en struktur som passar dem. Deras 
strategier handlar om att skapa nya möjligheter på marknaden. I en stabil bransch 
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försöker de störa balansen medan de i en osäker bransch försöker uppnå högre 
kontroll.  
 
Adapters utgår istället från att de är maktlösa att styra branschens förutsättningar 
och söker istället reagera på de möjligheter som marknaden bjuder. På osäkra 
marknader inbegriper ett sådant förhållningssätt utveckling av företagets förmåga 
att snabbt upptäcka och svara på yttre förändringar. 
 
Reserving the right to play innebär att företaget intar en mer avvaktande hållning 
än adapters. Företaget gör mindre, stegvisa investeringar som stärker dess 
utgångsläge gentemot andra aktörer men inte innebär för stora risker. Det kan röra 
sig om att förbättra informationssystem, kostnadsstrukturer eller att skapa 
relationer till nya kunder och leverantörer alternativt förstärka existerande sådana. 
Många farmaceutiska företag allierar sig till exempel med mindre 
bioteknikföretag med spetskompetens inom olika områden för att därigenom få 
insikt i det senaste som händer i branschen. Tanken är att denna typ av åtgärder 
ger företaget möjligheten att vänta med att sätta en bestämd strategiskt riktning till 
dess att omgivningen blivit mindre osäker. (ibid.)    
 
 

4.4.4 Åtgärdsportfölj och tillämpbara resurser 
 
Courtney et al. (1997) säger att det strategiska förhållningssättet klargör företagets 
avsikter, varefter en ”åtgärdsportfölj” måste väljas för att realisera strategin. I 
lägen där osäkerhet råder finns det tre särskilt relevanta åtgärder: Big bets, options 
samt no-regrets moves.  
 
Big bets innebär djärva åtgärder - storsatsningar i form av betydande investeringar 
eller uppköp som antingen genererar stora vinster eller förluster beroende på 
vilket scenario som utfaller. Shaping-strategier innefattar ofta big bets. 
 
Options liknar finansiella optioner – de är utformade för att ge stora vinster om ett 
positivt scenario inträffar och minimera förluster vid en sämre utgång. Detta 
betyder blygsamma investeringar inledningsvis som ger utrymme för ökade 
insatser eller avveckling i ett senare skede. Exempel på sådana åtgärder är 
testlanseringar av en ny produkt innan storskalig produktion inleds samt att sprida 
risken vid inträde på nya marknader genom joint ventures för distribution. 
Options används främst av företag med en reserving-strategi, men är även vanliga 
bland shapers när stor osäkerhet råder eller som komplement till big bets. 
 
No-regrets moves är åtgärder som ger utdelning oavsett vad som händer, till 
exempel kostnadsminskande åtgärder, att samla in underrättelser om konkurrenter 
samt kompetensbyggande. Även under stor rådande osäkerhet kan dessutom 
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kapacitetsutökning och inträde på nya marknader i vissa fall vara no-regrets 
moves.  
 
Schilling (1998) talar om den resursbaserade synen på företag. Schilling menar att 
det i litteratur inom RBV-teori och organisatorisk inlärning framkommit att 
företag genom investering i teknologisk utveckling och lärandet kring detta kan 
öka deras kunskaper och färdigheter (kärnkompetenser) samt deras möjligheter att 
assimilera och nyttja information. Schilling (1998) förklarar vidare att en 
heterogen spridning av dessa kompetenser och assimileringsförmågor i ett företag 
ger dem en betydande konkurrensfördel.  
 
 

4.4.5 Strategi under nivå två som kan omfatta standardkrig  
 
Courtney et al. (1997) menar att det shaping-strategier, vid nivå två-osäkerhet, går 
ut på att försöka minska osäkerheten genom att öka chanserna för att en 
föredragen utgång sker. Om ett överflöd av nya aktörer hotar att göra inträde i 
branschen och skada dess lönsamhet, kan en shaping-strategi bestå i en storskalig 
satsning på att öka produktionskapaciteten långt före en efterfrågeuppgång. När 
en sådan inträffar har företaget kapacitet för att snabbt tillgodose den ökade 
efterfrågan och således utestänga potentiella inkräktare från marknaden. En 
alternativ åtgärd i en liknande situation är att konsolidera branschen genom 
uppköp och sammanslagningar för att på så sätt försvåra nya intrång på 
marknaden.  
 
När det råder nivå två-osäkerhet är det ofta, enligt Courtney et al., möjligt att 
identifiera de variabler som påverkar sannolikheten för de möjliga scenarierna. 
Därmed är läget gynnsamt för adapting- och reservingstrategier. När branschen 
står inför ett val mellan två olika standarder kan en adapter-strategi medföra att 
företaget utvecklar flexibla tillverkningsprocesser som minimerar byteskostnader 
mellan de olika teknologierna. Många företag är dock motvilliga till att investera 
stora summor på att bygga ny produktionskapacitet och modifiera befintlig 
utrustning till en ny teknologi innan denna har visat sig konkurrenskraftig. 
Samtidigt kan de inte vara helt passiva och därigenom riskera att konkurrenterna 
får ett ointagligt försprång när väl marknaden enats kring en teknologi. Lösningen 
blir att tillämpa en reserve-strategi genom försiktiga, småskaliga investeringar 
som stärker beredskapen för de möjliga scenarierna utan att bli beroende av något 
av dem. Exempel på åtgärder som följer denna strategi är köp av tidsbegränsade 
licensrättigheter och omställning av en mindre del av resurserna till de nya 
teknologierna. (ibid.) 
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4.5 Sammanfattning 
 
 

4.5.1 Standardkriget 
 
Standardkrig kan klassificeras utifrån olika karaktäristika enligt Besen & Farrell 
(1994) och Shapiro & Varian (1999a). Ett standardkrigs arketyp utgör 
förutsättningarna för hur de aspirerande teknologierna konkurrerar med varandra. 
Konkurrensmedlen i ett standardkrig kan bestå av tillgång på 
komplementprodukter, användarbas och strategiska allianser. (Schilling, 1999; 
Shapiro & Varian, 1999b) Dessa tre konkurrensmedel är inte isolerade utan kan 
påverka varandra, t ex kan en strategisk allians med ett komplementföretag 
generera en tillgång på en viktig komplementprodukt som i sin tur skapar en 
större användarbas. Utöver dessa konkurrensmedel kan utgången av ett 
standardkrig influeras av path dependency. Standardaspiranternas tidigare roller i 
standardkrig alternativt andra historiska händelser kan spela roll för utvecklingen 
av striden och dess utfall. (se figur 10)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10, Teorimodell: standardkrig 
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4.5.2 Hanteringen av osäkerhet 
 
Processen, som Courtney et al. (1997) beskrivit, att anpassa strategin till den 
rådande osäkerheten sammanfattas i en modell med fyra steg, varav de tre första 
behandlats i teorikapitlet. Först identifierar företaget omfattningen av osäkerheten 
och dess orsaker. Utifrån de slutsatser som denna analys givit väljs ett strategiskt 
förhållningssätt som sedan ligger till grund för åtgärdsportföljen. När dessa tre 
steg genomförts kvarstår den aktiva uppföljningen av strategin. Detta kan 
innefatta en noggrann övervakning av de nyckelvariabler som styr utvecklingen, 
att se över den kortsiktiga åtgärdsportföljningen, samt att delta i 
intresseorganisationer för att få tillgång till omvärldsinformation. (ibid.) (Se figur 
11) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 Teorimodell: osäkerhet (Courtney et al.) 
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4.5.2 Sammanfattande teorimodell 
 
När standardaspiranter skall konkurrera om tillgången på komplementprodukter 
krävs det att de samarbetar med komplementföretag. Komplementföretagen måste 
således göra ett aktivt val kring hur de skall förhålla sig till de två konkurrerande 
teknologierna och om de skall stödja något av dem och erbjuda tillgång på 
komplementprodukter. Så längre kriget inte är avgjort råder det en osäkerhet för 
komplementföretagen kring viket av formaten som kommer att segra och borde 
stödjas. Denna osäkerhet kan tänkas skilja sig åt beroende på typen av 
komplementföretag och var i värdekedjan de befinner sig. (se figur 12) 
 

Konkurrensmedel 

Path dependency 
 

  Path dependency 

Användarbas 

Strategiska 
allianser Tillgång på 

komplementprod. 

Standardkrigsarketyp 

1 Identifiera  

omfattningen av 
osäkerheten 

2 Välj en 

strategisk 
positionering 

3 Skapa en  

åtgärdsportfölj  

4 Följ upp  

strategin aktivt  

Typ av komplementföretag 

Figur 12, Sammanfattande Teorimodell 



 41

5 EMPIRI 
 
 
 
Empirikapitlet återges i två delar, först skildras standardkriget genom insamlad 
sekundärempiri sedan följer en redogörelse för intervjuerna med fallföretagen. 
Primärempirin från fallföretagen innefattar deras syn på standardkriget så väl 
som vilka implikationer standardkriget har för dem. 
 
 

5.1 Standardkriget 
 
 

5.1.1 Bakgrund samt teknisk information om formaten 
 
 
Blu-ray 
 
Blu-ray-formatet började utvecklas av Sony, Matsushita och Philips redan 1995. 
(Livolsi, 2005) Blu-ray är tekniskt sett mycket avancerat och innebär en total 
förändring jämfört med dagens DVD format. Konventionella CD- och DVD-
skivor bränns med en röd laser medan Blu-ray, som framkommer av namnet, 
bränns med en blå laser. Den blåa laserstrålen har betydligt mindre spridning (se 
figur 13), detta tillsammans med en förbättrad linsteknologi medför att man får 
plats med mycket mer data på en Blu-ray-skiva än på dagens CD- och DVD-
skivor. (www.blue-raydisc.com) 
 

 
Figur 13 (http://www.blu-raydisc.com) 

 
Blu-ray-skivor rymmer mellan 23 och 27 gigabyte på ett lager, detta är en ökning 
med faktor fem jämfört med dagens DVD-teknologi. En Blu-ray-skiva som bränts 
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i dubbla lager rymmer således mellan 46 och 54 GB. Blu-ray-skivorna använder 
sig av mycket tunna lager, något som möjliggör bränning i åtta lager vilket skulle 
innebära en lagringskapacitet uppemot 200 GB. Detta är dock fortfarande under 
utveckling.  
 
DVD-skivor täcks med ett skyddande lager efter att de bränts. Detta lager är 0,6 
mm tjockt på dagens skivor. Blu-ray har med hjälp av Matsushita och TDK 
utvecklat en lageryta som endast är 0,1 mm tjockt och mycket slitstarkt. Enligt 
Blu-ray Disc Association är Blu-ray utvecklat för att ha en livslängd på 10-15 år. 
(www.blue-raydisc.com) 
 
 
HD DVD 
 
HD DVD-formatet började inte utvecklas lika tidigt som Blu-ray. Formatet 
introducerades i DVD-forum i november 2003 och godkändes som nästa 
generations DVD-format. Blu-ray lades aldrig fram inför DVD-forum vilket 
medförde att DVD-forum inte hade möjlighet att acceptera alternativt att förkasta 
Blu-ray som det ”officiella” formatet för nästa generations DVD. (Livolsi, 2005) 
HD DVD-skivor bränns med blå-violett laser istället för den blåa laserteknik som 
Blu-ray nyttjar. Detta resulterar i att HD DVD-skivor rymmer 15 gigabyte på ett 
lager vilket är en ökning med faktor tre jämfört med dagens DVD-teknologi som 
använder sig av röd laser.  
 

 
Figur 14 (http://www.hddvdprg.com) 

 
En HD DVD-skiva skulle således rymma 30 GB på dubbla lager och Toshiba har 
kungjort att de har en prototyp som bränts i tre lager med en kapacitet på 45 GB.  
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HD DVD-formatet håller sig till de storleksspecifikationer som dagens DVD-
skivor innehar. De har samma skyddande lageryta på 0,6 mm och lika tjocka lager 
gjorda av liknande material. (www.hddvdprg.com) 
 
 

5.1.2 Strategiska allianser 
 
 
Blu-ray  
 
Blu-ray har beslutat att kringgå DVD-forum, vilket är ett normgivande forum som 
skapades i samband med utvecklingen av det gamla DVD-formatet. DVD-forum 
är till för att förhindra standardkrig genom att uppmana aktörer att samarbeta för 
att definiera nya standards. (www.dvdforum.com) Sony m.fl., som utvecklat Blu-
ray, har istället valt att skapa en intresseorganisation som de kallar Blu-ray Disc 
Association. Denna intresseorganisation är till för att samla alla företag som 
verkar för att Blu-ray skall bli nästa generations DVD-format under ett paraply. I 
dagens läge har Blu-ray Disc Association kring 140 medlemmar som 
kategoriseras som Board of Directors, Contributors eller Members. Denna 
kategorisering åsyftar den grad som företagen kan påverka formatet. Exempel på 
företag som sitter med i Board of Directors i Blu-ray Disc Association är: Apple, 
Dell, Philips, och Walt Disney. (www.blu-raydisc.com) 
 
Under hösten 2005 har Blu-ray Disc Association även lyckats knyta till sig 
företag som även verkar för HD DVD. Paramount Home Entertainment liksom 
Warner Bros. valde i oktober att gå med i Blu-ray Disc Association. (Toshiba 
Press Release A, 2005; B, 2005) 
     
 
HD DVD 
 
HD DVD har fullt stöd av DVD-forum och har accepterats av dess c:a 230 
medlemsföretag som den officiella standarden för nästa generations DVD-format. 
Utöver detta har dock Toshiba m.fl., som utvecklat HD DVD, valt att skapa en 
intresseorganisation för att konkurrera med Blu-ray om viktiga 
komplementföretag och andra partners. HD DVD Promotion Group är en 
intresseorganisation med över 100 företag som verkar för HD DVD som 
standarden för nästa generations DVD-format. Dessa företag kategoriseras av 
intresseorganisationen som Managing Members, General Members och Associate 
Members där Toshiba har den högsta rollen som Chair Company. Denna 
kategorisering syftar, likt Blu-ray Disc Association, till att ge en indikation på hur 
företagen kan påverka formatet. Exempel på företag som är medlemmar i HD 
DVD Promotion Group är: NEC Corporation, Microsoft, Intel Corporation och 
Canon Inc. (www.hddvdprg.com) 
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I december 2005 valde Hewlett Packard, som sedan tidigare är medlem i Blu-ray 
Disc Association, att bli medlem i HD DVD Promotion Group och därmed aktivt 
verka för HD DVD. (Toshiba Press Release C, 2005)    
 
 
Spelet bakom kulisserna i skapandet av en allians 
 
Toshiba såg tidigt ut som en potentiell vinnare av kriget, med tanke på deras seger 
i skapandet av den ursprungliga DVD-standarden och med tanke på deras tidiga 
arbete med att skapa en allians. Toshiba anställde den före detta chefen för 
Warner Bros. Video, Warren Lieberfarb, under 2003 som huvudansvarig för att 
locka över filmbolagen till HD DVD. Detta var ett smart drag eftersom det var 
Lieberfarb som hade fått filmbolagens förtroende i skapandet av den första DVD-
standarden. I november 2004 såg det ut som taktiken hade fungerat, Warner, 
Paramount, Universal och New Line Cinema var alla anhängare av Toshibas HD 
DVD-format. (Edwards et al., 2005) 
 
Vid det här laget började Sony också ge sig ut på en rekryteringskampanj. Sony 
knöt snabbt till sig de största namnen inom konsumentelektronik, däribland 
Samsung och Sharp. Våren 2005 hade Sony även lyckats locka HP, Dell och 
Apple Computer till sitt Blu-ray-format. Elektronikföretagen anser att Blu-ray har 
mer potential att locka kunder till att öppna plånboken och köpa ny utrustning. 
(ibid.) 
 
Microsoft höll sig initialt utanför striden och koncentrerade sig på att sälja 
programvara till båda parterna. Toshiba bestämde sig först för att använda 
Microsofts koderingsteknik VC-1 medan Sony sedermera bestämde sig för att 
använda samma teknik, i utbyte mot att Microsoft skulle förhålla sig neutrala i 
striden. (ibid.) 
 
Denna neutralitet höll dock inte länge. Under det senaste året har Microsoft börjat 
se Blu-ray som ett hot. I Maj 2005 bekräftade Sony att deras nya spelkonsol 
Playstation 3 kommer att innehålla en Blu-ray spelare. Microsofts XBox-konsol 
har inte någon sådan kapacitet. Vidare bestämde sig Sony för att strunta i 
Microsofts iHD teknologi, som medger interaktivt innehåll på optisk 
lagringsmedia, och beslöt sig istället för att satsa på programvara som var baserad 
på JAVA. (ibid.) 
  
I juli 2005 bestämde sig Sony för att göra ett par ändringar i sitt Blu-ray-format 
som skulle komma att ha vida implikationer för Microsoft. Sony ville vinna stöd 
av filmbolaget Twentieth Century Fox, ett företag som starkt propagerade för 
metoder ämnade att förhindra piratkopiering. Sony gick därför med på att 
inkorporera säkerhetsprogramvara från San Franciscos Cryptography Research 
Inc., som förhindrade att filmer som var brända på en Blu-ray skiva skulle kunna 
flyttas till en hårddisk på en dator. (ibid.) 
 
Detta utgjorde ett stort hot mot Microsoft och deras XBox. Företaget har försökt 
att hålla kostnaderna nere genom att inte inkorporera en DVD-spelare av den nya 
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generationen i konsolen. Microsoft hade istället planerat att HD material skulle 
”streamas” från en PC i ett rum till konsolen som var kopplad till en TV i ett 
annat. Säkerhetsprogramvaran som Sony valt att ha i sitt Blu-ray-format hindrade 
dock dessa planer. Microsoft beslutade därför att ställa sig helhjärtat bakom HD 
DVD och menade att Toshiba hade större möjligheter att släppa sitt format först. 
(ibid.) 
 
Under tiden har Sony ägnat sig åt att förstärka stödet för sitt Blu-ray-format bland 
filmbolag. Warner som tidigare endast varit en anhängare av HD DVD och 
Toshiba valde började fundera på att byta till Blu-ray eftersom VD:n på Time 
Warner, Richard D. Parsons, tror att Blu-ray hade mer potential för att locka 
kunder till att köpa ett nytt format av DVD-skivor. När Paramount Pictures insåg 
att Warner började tvivla på HD DVD valde de att gå över till Blu-ray och hinna 
före Warner, för att på så sätt kunna förhandla sig till bättre villkor. I september 
2005 blev både Paramount Pictures och Warner medlemmar av Blu-ray Disc 
Association. (ibid.) 
 
 

5.1.3 Användarbas, tillgången på komplementprodukter och 
prissättningsstrategier 
 
 
Blu-ray  
 
Blu-ray Disc Association menar att eftersom de har många medlemmar som är 
stora aktörer inom konsumentelektronik så kommer det att finnas en tillgång på 
många olika typer av spelare för Blu-ray-skivor som i sin tur kommer driva 
efterfrågan. Vidare påpekar Blu-ray Disc Association att utbredningen av HD TV 
i USA, och även övriga världen, kommer att skapa en stor efterfrågan på optisk 
lagringsmedia med hög lagringskapacitet. Blu-ray Disc Association menar också 
att lagringskapaciteten och stryktåligheten som Blu-ray-skivor uppvisar kommer 
locka kunder att köpa deras format. (www.blu-raydisc.com) 
  
I ett led för att distribuera den nya tekniken så mycket som möjligt har Sony 
beslutat sig för att inkorporera Blu-ray-spelare i sin nya spelkonsol, Playstation 3. 
Denna spelkonsol kommer uppskattningsvis vara prissatt mellan 300 och 600 
USD medan första generationen av Blu-ray-spelare som släppts i Japan kostar 
omkring 2000 USD. Det faktum att det finns omkring 90 miljoner användare av 
Playstation 2 idag innebär att Playstation 3, och i förlängningen Blu-ray, redan har 
en presumtiv användarbas. (Livolsi, 2005)  
 
 
HD DVD 
 
HD DVD Promotion Group anser att HD DVD har en stor fördel i att skivorna 
kan tillverkas i befintliga produktionslinjer för konventionell DVD. Detta skulle 
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innebära att tillverkare av skivor snabbare och till en mindre kostnad kan 
tillgodose konsumenternas efterfrågan. Vidare menar HD DVD Promotion Group, 
likt Blu-ray Disc Association, att deras format (HD DVD) kommer efterfrågas på 
grund av sin lagringskapacitet och förmåga att innehålla interaktiv data. 
 
HD DVD Promotion Group poängterar att HD DVD kommer att bli standard 
inom PC-branschen. HD DVD stödjer redan de senaste 
kompressionsteknologierna som kommer att användas av Windows Media Player. 
Dessutom, genom att Microsoft blivit medlem i intresseorganisationen, kommer 
HD DVD vara integrerat i nästa generation av operativsystem som Microsoft 
planerar att släppa under namnet Vista. (www.hddvdprg.com) 
 
Första generationen av HD DVD spelare kommer uppskattningsvis att kosta 1000 
USD, drygt hälften av en motsvarande Blu-ray-spelare. (Livolsi, 2005) Toshiba 
har dock allierat sig med lågkostnadstillverkare i Kina i hopp om att driva ner 
priset på spelarna för att kunna konkurrera med Sonys inbyggda spelare i 
Playstation 3. (Fackler & Belson, 2005) 
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5.2 Fallföretagen 
 
 

5.2.1 Audiodev 
 
 
Företaget och dess bransch 
 
Audiodev beskriver sin bransch utifrån en pyramidmetafor med tre 
produktsegment där den horisontella axeln visar marknadens volym och den 
vertikala axeln visar produktens komplexitet. Högst upp i pyramiden är ”lab-
testning” – utrustning som används för avancerad testning i de initiala 
utvecklingsstadierna av ett format. Motsatsen till lab-testning är det lägsta 
segmentet – billiga testare för konsumentspelare som används till tillverkning av 
förinspelade skivor. Dessa maskiner har de lägsta kraven på mätsäkerhet. 
Mellansegmentet kallas för ”referenstestning”. Sådan testning innebär att 
mätvärdena blir exakt de samma mellan två maskiner av samma typ, så att kunden 
kan jämföra sina mätvärden med dem hos sin kund (som har likadan utrustning) 
och föra ett testprotokoll.  
 
Audiodev tillverkar produkter som ingår i de två lägre segmenten, med en 
huvudfokus på referenstestare. Företagets kunder består av skivtillverkare världen 
över, som använder deras utrustning till kvalitetskontroll av sina skivor innan de 
distribueras ut till butiker och konsumenter. Företaget konkurrensstrategi grundar 
sig på att erbjuda marknadens bästa snarare än billigaste produkter. Förutom 
försäljning av testutrustning erbjuder Audiodev även testning av skivor. Denna 
tjänst riktar sig till de skivutgivare som föredrar att skicka in skivor för testning 
och betala ett styckpris per skiva istället för att köpa in egen utrustning.  
 
Audiodev uppger att de har lite över 50% av världsmarknadsandelen i sin bransch 
– testutrustning för optisk media. Konkurrenterna har decimerats de senaste tre 
åren och idag anser de sig bara ha en egentlig konkurrent på marknaden för 
testutrustning till förinspelad optisk media. Vad det gäller inspelningsbar media 
har de en huvudkonkurrent samt ett antal aktörer av mindre storlek och betydelse.  
 
 
Audiodevs syn på nästa generations DVD 
 
Formatens tekniska egenskaper 
 
Det första Audiodev påpekar är att formaten i stort sett är 80-90% lika varandra. 
Båda har gemensamma nämnare, de är optiska format baserade på varianter av 
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blå-laser teknologi, sedan har de lite olika design på optiken samt att det finns 
skillnader i hur man har formaterat data på skivorna. I grund och botten menar 
dock Audiodev att det handlar om ett optiskt format med utökad lagringskapacitet. 
Audiodev förklarar att all lagringsmedia (CD, DVD, HD DVD, Blu-ray) har olika 
kapaciteter och bandbredder. HD video (högupplöst film) är ett logiskt format 
som sedan kan kodas på olika sätt för att få plats på olika lagringsmedia. Enligt 
Audiodev finns det ingenting rent tekniskt som hindrar att man kodar och bränner 
en fullängdsfilm i HD på en vanlig DVD. Vidare säger Audiodev att det inte bli 
någon nämnvärd kvalitetsförsämring om man kodar filmer med högre 
kompression för att de skall få plats på lagringsmedia med mindre 
lagringskapacitet, däremot kanske man inte får plats med allt extramaterial som 
filmbolagen önskar.  
 
En viktig fördel som Blu-ray-formatet har enligt Audiodev är att det är tekniskt 
sett mer stabilt. Om man jämför formaten teknologiskt så är gropstrukturen på HD 
DVD-skivorna mindre än HD DVDs optiska system, något som medför att en HD 
DVD spelare alltid ser de minsta beståndsdelarna suddigt och måste gissa sig till 
vilken information groparna beskriver. Blu-ray har en annorlunda 
kodningsstruktur samt lagringstäthet som gör att man kringgår detta problem. 
Detta tillsammans med Blu-rays nya skyddande ytskikt gör att Blu-ray enligt 
Audiodev har en större marginal gällande hantering och fingeravtryck. 
 
Allianserna bakom formaten 
 
Audiodev menar att de inte ser någon direkt skillnad i hur Sony och Toshiba 
resonerat kring öppenheten av deras teknologi. Ingen av parterna har varit 
frikostiga med licensrättigheterna som ett medel att locka till sig en starkare 
allians. Enligt Audiodev kostar det en hel del att ta fram ett nytt format. Båda 
sidorna vill sedan behålla så mycket som möjligt av patenträttigheterna till sig 
själva, eftersom det är dem som avgör hur stora inkomster de kommer att ha de 
närmaste 20 åren.  
 
Blu-ray har fler starka komplementföretag i sin allians anser Audiodev. Blu-rays 
fördel beror på att det tycks ha så stort stöd hos filmbolagen. Enligt Audiodev är 
filmbolagen de innehållsleverantörer som kommer att ha det största inflytandet på 
konsumenternas preferenser eftersom de huvudsakliga data som detta medium 
kommer att användas till är just film. HD DVD-anhängaren Microsoft är 
visserligen en mäktig aktör, men i och med att deras styrka framförallt ligger på 
dataområdet har de inte en lika avgörande röst som de stora filmbolagen. 
 
Audiodev har dock synpunkter på beskrivningen av standardkriget som en kamp 
mellan två tydliga allianser. De menar att det faktum att HD DVD accepterats av 
DVD-forum inte i förlängningen betyder att alla medlemmar i DVD-forum vill 
verka för HD DVD. Dessa företag stödjer dock formatet indirekt genom att de är 
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medlemmar i DVD-forum. Vidare menar Audiodev att väldigt många företag 
sitter med i både Blu-ray Disc Association och HD DVD Promotion Group eller 
DVD-forum. Det är alltså inte alls så tydliga allianser som media vill göra 
gällande kring dessa två format.  
 
Sedan har olika medlemmar helt olika preferenser och önskemål kring formaten 
beroende på vilken del av värdekedjan de tillhör. Konsumentelektroniktillverkare 
ser möjligheten att få tillgång till patent och licensrättigheter som det viktigaste 
eftersom det avgör hur mycket pengar som de kan tjäna på teknologin. 
Innehållstillverkare däremot, är måna om kostnaderna för skivorna och kvaliteten 
på kopieringsskyddet. Datorföretaget Microsoft vill istället ha ett mindre starkt 
kopieringsskydd som möjliggör kopiering av skivornas innehåll. Skivtillverkarna 
står under det hårdaste kostnadstrycket eftersom de har så små marginaler på 
grund av filmbolagens krav på billiga skivor.  
 
Audiodev tycker inte att standardaspiranternas varumärken skiljer sig nämnvärt i 
styrka, och tror inte heller att denna faktor har någon större betydelse för 
komplementföretagens alliansval. De ser inte heller att det finns några enskilda 
trendsättare bland komplementföretagen som har förmågan att få resten att följa 
deras spår. I grunden är det pengarna som styr aktörernas ställningstagande i 
kriget - det handlar helt enkelt om vem som får mest betalt för vad. Därför är det 
inkorrekt att se en intresseorganisation som en nära sammansvetsad, homogen 
grupp som aktivt drar åt samma håll.  
 
Byggandet av en användarbas 
 
Audiodev tror att båda formaten har möjlighet att vinna konsumenternas 
förtroende gällande lagringskapacitet. De menar att det kvittar om man har 15 
eller 23 GB på en skiva. Däremot höjer Audiodev ett varningens finger och pekar 
på att i gemen har människor en tendens att fylla ut den lagringskapacitet de 
förfogar över. Något som kanske skulle bidra till försäljningen av inspelningsbara 
Blu-ray-skivor. Audiodev påpekar dock att kopieringsskyddet på det nya formatet 
kommer vara mycket starkare än det som fanns på den ursprungliga DVD-skivan.  
 
Blu-rays nya skyddande ytskikt gör att det enligt Audiodev har en större marginal 
gällande hantering och fingeravtryck. Detta menar Audiodev kan spela en viss roll 
för konsumenterna som inte skulle acceptera att en HD DVD skiva slutade 
fungera på grund av smuts eller fingeravtryck på skivan. De bedömer dock att det 
inte blir de tekniska för- och nackdelarna med formaten som fäller avgörandet för 
vilket format som får störst genomslag hos konsumenterna. Innehållet som 
erbjuds är det som konsumenterna är intresserade av, och om de ställs inför ett val 
mellan ett tekniskt mer avancerat format och ett med bättre innehållsutbud 
kommer de att välja det senare.  
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Audiodev tror inte att introduktionen av HD TV kommer att accelerera 
distributionen av de nya formaten nämnvärt. Detta eftersom det kommer ta tid för 
HD TV att etablera sig samt att det krävs ett innehav av en dyr avancerad HD TV 
hemma för att konsumenten skall kunna utnyttja den nya tekniken. Audiodev tror 
dock att den nya generationens DVD-format kan bli en massprodukt inom 5-6 år, 
det kommer alltid att finnas så kallade ”early adopters” men vidsträckt spridning 
kommer alltså att ske först på några års sikt. 
 
Audiodev menar slutligen att det inte är någon fördel att försöka tillskansa sig en 
stor användarbas genom användandet av penetrationsprissättning. Inga av de två 
formatens utvecklare eller deras komplementföretag har råd att prissätta något så 
lågt att de får en enorm efterfrågan i början av livscykeln för en helt ny teknologi. 
Det, menar Audiodev, skulle endast utmynna i att man får en stor spridning av 
formatet men tvingas att erbjuda service på alla enheter man sålt till underpris, en 
dubbel förlust.  
 
 
Formatskiftet och standardkrigets betydelse för Audiodev 
 
Formatens egenskaper ur Audiodevs perspektiv 
 
Audiodev har ingen tydlig uppfattning om vilket format som är att föredra som 
standard ur deras eget perspektiv. Tillverkningsmässigt ser de inga tydliga 
fördelar med respektive format och de kan tillämpa en stor del av sin teknologi på 
dem båda. I och med att Blu-ray är mer avancerat räknar de med att kunna ta ut ett 
något högre pris för sin Blu-ray-utrustning till en början. Prisbilden kommer dock 
att dala efter den inledande fasen i produktlivscykeln, och de tror inte att 
skillnaden i prispremie blir betydande i ett längre tidsperspektiv.  
 
Ur skivtillverkarnas perspektiv har HD DVD enligt Audiodev den fördelen att det 
är en evolution av dagens DVD-standard, något som innebär att man med 
tämligen små justeringar kan tillverka HD DVD-skivor i befintliga 
produktionslinjer. Blu-ray å andra sidan är ett mycket större teknologiskt språng 
som medför behovet av omfattande nyinvesteringar i produktionsteknologi för 
skivtillverkare. 
 
Utmaningar och möjligheter till följd av formatskiftet och standardkriget 
 
För Audiodev finns det en potential vid varje generationsskifte av format. 
Audiodev anser att det är en fördel för dem att generationsskiften kommer så ofta 
som möjligt eftersom det innebär att skivtillverkare får behov av ny utrustning. 
Dessutom går det att ta ut högre marginaler tidigt i en produkts livscykel. De 
bedömer dock att detta skede blir relativt kortvarigt med hänvisning till hur DVD-
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formatets historia såg ut, där branschens hårda kostnadspress på kort tid minskade 
möjligheterna att hålla priserna uppe.  
 
När generationsskiftet för med sig ett standardkrig finns det en stor nackdel, 
nämligen osäkerheten kring vilket av formaten som kommer att vinna.  
 
 Det finns egentligen inga direkta fördelar med just ett standardkrig. Det är 
 ju mycket enklare för oss, ur ett utvecklingsperspektiv, om det hade varit 
 en standard från början. (Peter Falk, 2005-12-07) 
 
Oavsett ser Audiodev ett formatskifte, med eller utan tillhörande standardkrig, 
som en ny chans att konkurrera ut andra aktörer inom deras bransch. 
 
Slutligen påpekar Audiodev att det är omöjligt att veta vad som kommer att hända 
med detta standardkrig. De menar dock att det är en rätt liten sannolikhet att 
formaten slår ihop sin teknik till ett format som SD och MMCD gjorde för att 
bilda DVD-formatet. En sådan utgång ter sig enligt Audiodevs källor långt borta. 
Om formaten mot förmodan skulle slås ihop, bedömer Audiodev att detta skulle 
ske genom att Toshiba insåg att de var på väg att förlora kriget. Toshiba skulle då 
föreslå att formaten gick ihop, eftersom företaget därmed skulle kunna rädda lite 
av licensintäkterna. Den slutgiltiga standarden skulle då bli en Blu-ray-variant 
med små ändringar av Toshiba.  
 
Strategiskt vägval i standardkriget 
 
Audiodev förklarar att de som litet komplementföretag inte kan påverka 
standardkrigets utgång. De har inte haft något annat val än att stödja båda 
formaten, trots att detta innebär att de måste driva parallell utveckling. Audiodev 
tror att det är ytterst få eller inga utrustningstillverkare som bestämmer sig för att 
tydligt välja sida i kriget och begränsa sin utvecklingssatsning till ett av formaten. 
Det beror på att en sådan taktik är mycket riskabel eftersom utgången av kriget är 
så oviss. En utrustningstillverkare måste kunna erbjuda det som kunderna 
behöver, när de behöver det, och en ensidig satsning på det format som går 
förlorande ur striden skulle alltså få ödesdigra konsekvenser.  
 
Att behöva investera i dubbel utveckling upplevs självfallet som en nackdel ur 
kostnadssynpunkt för Audiodev. Likväl framhåller de att deras kunder också är 
osäkra angående utgången av kriget och att många av dem därmed tvingas köpa in 
utrustning för båda formaten. Även om ett av formaten med tiden försvinner från 
marknaden räknar de med att ha kunnat sälja tillräckligt med maskiner för att inte 
åsamkas några allvarliga förluster. Däremot hade det varit mycket enklare, ur ett 
utvecklingsperspektiv, om ett format var fastlagt som standard redan från början.  
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Genomförandet av det strategiska vägvalet  
 
Audiodev började utveckla testutrustning till Blu-ray för omkring fyra år sedan, 
innan dess att HD DVD offentliggjorts.  Misstankar fanns dock om att ett 
konkurrerande format var på väg. Därför satsade företaget på en 
produktionslösning med en plattformsarkitektur, så flexibel som möjligt utifall att 
den skulle behöva anpassas till ett annat format. Audiodev har idag testutrustning 
till försäljningen för båda formaten. 
 
Audiodev framhäver just flexibilitet som en nyckelegenskap för hanteringen av de 
krav ett standardkrig ställer. Företaget har byggt sin utvecklingsorganisation för 
att kunna hantera teknologier som är väldigt lika men ändå olika. Det bästa 
tillvägagångssättet för parallell utveckling är att bygga en plattform som är väldigt 
anpassningsbar. Audiodev driver utvecklingen av utrustning till de nya formaten i 
två led. Dels har de ett grundprojekt som omfattar båda formaten. Dess mål är att 
ta fram den plattform som kan användas till cirka 80% av den totala utvecklingen. 
Parallellt drivs två separata projekt som arbetar med den särskilda mjukvara som 
respektive format kräver. Genom att integrera en så stor del av arbetet som 
möjligt minimeras kostnaderna och arbetsinsatsen. Audiodev använder sig även 
av modularitet för att sänka utvecklingskostnaderna.  
 
 Vi plockar de pusselbitar vi behöver för produkten och lägger ihop dem. 
 Drömscenariot är ju att ha alla pusselbitar på plats och bara lägga dem på 
 ett nytt sätt. (Peter Falk, 2005-12-07) 
 
Audiodev förklarar också att när väl ett format blivit standard är detta inte 
liktydigt med att det slutar utvecklas. Produkten de erbjuder måste kontinuerligt 
anpassas och utvecklas i takt med formatet och de nya krav som detta resulterar i 
hos kunderna. Därför är företagets organisation byggd för kontinuerlig 
produktutveckling.  
 
Audiodev påpekar även att de kan dra fördel av sina utvecklingspartners, 
framförallt vid utveckling av ”drives”, dvs. skivspelarna som används i 
testutrustningen. För detta ändamål har de haft stor hjälp av en partner i Tyskland 
med framtagandet av en särskild drive med utbytbara optikdelar som gör den 
kompatibel med olika format. 
 
Förutom att anpassa den egna organisationen till de krav som tvåspårig utveckling 
ställer framhåller Audiodev sin medverkan i formatens intresseorganisationer som 
en viktig taktisk åtgärd. Företaget uppger att de deltagit mycket aktivt både i 
DVD-Forum och Blu-ray Disc Association och att de har en lång historia av 
tidigare engagemang i olika branschforum. Audiodevs medverkan har vid flera 
tillfällen bestått i att dela med sig av teknologiska lösningar utan att ta betalt. 
Detta osjälviska beteende har ofta konkurrenterna också kunnat dra fördel av, men 
i gengäld menar Audiodev att det avsevärt höjt deras renommé i branschen. 
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Överlag har engagemanget i branschorganisationer varit en starkt bidragande 
orsak till att företaget idag har ett väldigt starkt varumärke, anser de.    
 
 

5.2.2 M2 
 
 
Företaget och dess bransch 
 
M2 beskriver sin bransch som bestående av ett antal olika delar: mastering, 
formsprutning och replikering. Mastering innebär att överföra media-innehåll, till 
exempel en film, från digital form till en så kallad masterskiva – en metallskiva 
som är den prototyp som ligger till grund för tillverkningen av förinspelade 
skivor. För inspelningsbara skivor görs det också en master, men i det fallet har 
denna ett förutbestämt mönster som det sedan går att bränna media-innehåll i med 
en vanlig hemdatorbrännare. När en master framställts används denna till 
formsprutning, som resulterar i ett plastsubstrat. Detta används sedan vid 
replikering, vilket är den process som generar färdiga skivor som CDs, DVDs, 
CDRs etc. Efter replikering följer fler steg som tryck och paketering. När M2 
startade sysslade de endast med replikering, men de har därefter gått in på 
formsprutning samt mastering också. Inom formsprutning har de ett partnerskap 
med Toyo, där respektive företag utvecklar skilda delar till maskinerna. 
Masteringverksamheten inledde de för två år sedan genom att starta ett bolag i 
Holland för detta ändamål.   
 
Anledningen till denna diversifiering är att branschen har genomgått stora 
förändringar sedan M2s födelse. På den tiden hade branschen något av en 
guldgrävarkaraktär menar M2. Ett företag kunde med relativt små medel starta 
verksamhet i något av produktionsleden, ta ut höga marginaler och tjäna mycket 
pengar snabbt. Nu befinner sig branschen i ett moget stadium och 
sötebrödsdagarna är förbi. Från att ha varit en högteknologisk bransch med stor 
grad av specialisering har den nu övergått till att bli en produktionsindustri. Detta 
faktum ställer andra konkurrenskrav på aktörerna. De måste kunna täcka upp flera 
led i värdekedjan så att de kan erbjuda kunderna, det vill säga skivtillverkarna, en 
mer heltäckande lösning.  
 
M2 har ett flertal konkurrenter som är olika starka beroende på geografisk 
marknad. Vid en bedömning av marknadsandelar är det också nödvändigt att 
skilja mellan de två huvudsakliga produktområdena – förinspelat och 
inspelningsbart. Tidigare var denna uppdelning tydligare. Idag tillhandahåller de 
flesta aktörerna utrustning inom båda kategorierna, men är olika starka beroende 
på vad de ursprungligen fokuserat på. Den oomstridde världsledaren i branschen 
som helhet är dock det europeiska företaget Singulus, som enligt M2 innehar över 
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60 % av världsmarknaden. Singulus dominerade framförallt inom förinspelat till 
dess att de för några år sedan gick ihop med Steag, som hade en stark position 
inom inspelningsbart. M2 hade före dess varit relativt ensamma om att vara starka 
inom både förinspelat och inspelningsbart. På de flesta marknader uppger M2 att 
de har näst eller tredje störst marknadsandel, medan de i princip är delad etta med 
Singulus i Kina.  
 
 
M2s syn på nästa generations DVD 
 
Formatens tekniska egenskaper 
 
M2 menar att båda formaten klarar det innehåll man pratar om i branschen idag 
(film, spel samt övrig data). M2 tror dock att Blu-ray i och med sin högre 
lagringskapacitet har större möjlighet att inkorporera lite högre upplösning samt 
interaktiva funktioner. M2 medger dock att detta skulle kräva en helt annan typ av 
applikationer samt hårdvara än vad som finns tillgängligt idag, och några tecken 
på avancerade interaktiva applikationer finns ej. 
 
M2 poängterar att HD DVD är en evolution av dagens DVD-format som kan 
tillverkas i befintliga produktionslinjer med ett antal modifikationer. Blu-ray å 
andra sidan är en helt ny typ av teknologi som kräver en helt ny typ av 
tillverkningsprocess.  
 
Allianserna bakom formaten 
 
M2 anser att Blu-ray har en mycket stark allians med många viktiga 
konsumentelektronikföretag som medlemmar. Det faktum att filmbolag som 
tidigare verkat för HD DVD nu gått över till Blu-ray eller valt att stödja båda 
stärker ytterligare Blu-rays allians. M2 tror samtidigt att Microsoft och Intels val 
att stödja HD DVD kan ha en avgörande effekt i och med att de är så pass mäktiga 
aktörer.  
 
Anledningarna bakom olika komplementföretags val av allians varierar i hög grad 
enligt M2, vilket gör det svårt att generalisera i denna fråga. Emellertid bedömer 
de att varumärkena hos huvudaktörerna bakom de två formaten spelar en viss roll, 
eftersom de grundlägger formatens kommersiella trovärdighet. M2 tror också att 
det uppstår en viss ”följa john-effekt” bland komplementföretagen så till vida att 
de stora aktörernas agerande observeras och influerar de andra. Samtidigt 
understryker M2 att mycket av händelserna kring intressegrupperna präglas av 
politik och maktspel och inte speglar medlemsföretagens verkliga preferenser. 
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M2 menar att de själva i linje med andra mindre komplementföretag förhåller sig 
neutrala, eftersom de måste se till sina kunder och inte kan riskera att inta en 
position som strider mot deras önskemål.  
 
Byggandet av en användarbas 
 
M2 anser att det kommer att finnas ”early adopters” men att spridningen av 
formaten inte kommer att ta fart förrän kriget är avgjort och det finns en klar 
vinnare. M2 förklarar att det är oerhört svårt att spekulera i hur kriget kommer att 
fortskrida i och med att inga skivor finns tillgängliga för allmänheten. M2 tror 
dock att nästa generations DVD-format kommer slå igenom hos konsumenten 
någonstans runt 2008-2010 och ha en motsvarande livslängd som dagens DVD 
baserad på röd-laser. 
 
M2 anser att det inte går att förutsätta att medieinnehåll har samma avgörande 
betydelse i detta krig för konsumenternas val av teknologi som i striden mellan 
VHS och Betamax. Detta på grund av att kriget mellan VHS och Betamax 
handlade om förinspelat material på band medan man i detta krig tidigt har talat 
om inspelningsbar media som den drivande faktorn. M2 tror att den ökade 
lagringskapaciteten på inspelningsbara skivor av de nya formaten kommer vara 
den egenskap hos nästa generations DVD som lockar kunderna mest. Detta 
eftersom HD TV är på väg att introduceras och konsumenterna i och med det 
kommer att vilja spela in material från dessa högupplösta sändningar.  
 
 Den högre lagringskapaciteten som de nya formaten innehar kommer även 
 att underlätta diverse former av arkivering. Sen skall man ju inte glömma 
 piratkopieringen, det finns alltid mörka krafter bakom viss efterfrågan. 
 (Viktoria Beckmann, 2005-12-14) 
 
Vidare anser M2 att mycket hänger på vilken image företagen vill skapa för sitt 
format. Sony har god kontroll över konsumentelektronikföretag och vem som får 
tillverka spelare för Blu-ray-formatet. Detta medför att de lättare kan hålla priset 
uppe och positionera sig därefter. HD DVD å andra sidan, genom sina kontakter i 
Kina, försöker driva ner priset och driver därmed även ner imagen av sin produkt. 
Vilken strategi som är klokast kommer, enligt M2, att visa sig först när båda 
formaten släppts på marknaden och konsumenterna får tycka till. Vidare förklarar 
M2 att tillverkningskostnaderna är oviktiga ur konsumenthänseende i detta 
standardkrig, det är inte där som huvuddelen av kostnaden ligger. Idag kostar det 
ungefär 2 kronor att tillverka en DVD skiva inklusive råmaterial. Konsumenten 
kommer inte att betala ett högre pris i butiken för en Blu-ray-skiva än en HD 
DVD skiva baserat på tillverkningskostnaden, utan detta har med andra faktorer 
såsom licensavgifter, distribution, vilken typ av information som är lagrad på 
skivorna och dylikt.  
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Formatskiftet och standardkrigets betydelse för M2 
 
Formatens egenskaper ur M2s perspektiv 
 
Tillverkning av HD DVD innebär ingen stor investering för M2. Två av företagets 
grundtekniker, ”Spincure” och ”Centerbond” gör det förhållandevis enkelt att 
uppnå specifikationerna för HD DVD, som tillverkningsmässigt är mycket likt 
vanlig DVD.  Blu-ray däremot skiljer sig i hög grad från vanlig DVD. Det kräver 
en helt ny produktionsteknik och medför således betydligt större kostnader. Blu-
ray innebär samtidigt en överlägsen affärsmöjlighet. Medan M2s senaste 
produktmodell för DVD endast behöver några mindre justeringar för att bli HD 
DVD-kompatibel får de med Blu-ray möjligheten att sälja en helt ny maskin, 
vilket innebär att de kan ta ut betydligt högre marginaler.  
 
Utmaningar och möjligheter till följd av formatskiftet och standardkriget 
 
M2 anser, likt Audiodev, att ett formatskifte innebär en potential att sälja ny 
utrustning till skivtillverkare.  Dessutom menar M2 att man tidigt i livscykeln av 
ett nytt format kan ta ut högre marginaler och på så sätt tjäna lite extra på sin 
teknologi. Ett generationsskifte i format är således en möjlighet.  
 
M2 anger likt Audiodev att osäkerheten som uppstår på grund av ett standardkrig 
kring vilket av formaten som kommer att segra ses som ett problem. 
 
 Vi har inte kunnat urskilja en vinnare och en förlorare själva. Vi har inte 
 kunnat satsa på en häst. Vi har inte heller kunnat få några indikationer eller 
 någon riktning när vi frågat våra kunder.  
 (Viktoria Beckmann, 2005-11-21) 
 
Standardkriget kan dock också innebära en fördel för att det kan medföra att vissa 
av de mindre konkurrenterna som inte har råd att köra den dubbla utvecklingen 
som krävs då slås ut, eller åtminstone hamnar väldigt långt efter.  
 
Strategiskt vägval i standardkriget 
 
M2 har inte sett det som strategiskt rätt att satsa allt på ett format och hoppas att 
det går vinnande ur striden. Den dåvarande VDn utförde en systematisk analys av 
det förestående standardkriget och det fastställdes att det ej gick att förutspå vilket 
format som skulle segra. Därför har M2 valt att utveckla parallella teknologier till 
båda formaten, något som är kostnads- och personalkrävande.  De är även 
medvetna om att de extra kostnaderna som parallell utveckling innebär kanske 
inte kommer att kunna fås igen. M2 hade därför gärna sett att ett format tidigt 
utkristalliserats som standard för att kunna fokusera sin utvecklingsverksamhet. 
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Genomförandet av det strategiska vägvalet 
 
M2s ambition är inte att vara det företag som först släpper en 
replikeringsutrustning, till nya format. Strategin är istället att göra ett gediget 
utvecklingsarbete som kanske tar lite längre tid men som garanterar att produkten 
som släpps är bra och livskraftig. De satsar inte på att vara billigast, men att vara 
kostnadseffektiva så att de är uthålliga när det börjar bli priskrig. Ett motsatt 
tillvägagångssätt exemplifieras av den japanska konkurrenten Origin. M2 
beskriver dem som väldigt duktiga på att komma först med utrustning till nya 
format, som de säljer dyrt till en handfull trogna kunder. Origin orkar dock inte 
hänga med i längden därför att de inte lyckas göra sina maskiner tillräckligt 
kostnadseffektiva för att klara av när priserna sjunker. Detta är en nödvändighet 
för att kunna bli en stor spelare i branschen.  
 
M2 jämför även sin situation med den som Audiodev står inför. Enligt M2 är det 
viktigare för testutrustningstillverkare att släppa sin produkt i det initiala skedet av 
formatets livscykel. M2 påpekar dock att även om det inte är kritiskt för 
replikerare att vara med så pass tidigt, så kan de inte heller vara för passiva. Deras 
kunder kräver att M2 är ”med i matchen” så att de kan känna sig trygga.  
 
M2 lyckades utveckla HD DVD-utrustning först, helt enkelt därför att det var 
enklare att anpassa befintliga maskiner. Således har utvecklingsarbetet med HD 
DVD inte krävt så omfattande resurser. Istället för att ta fram helt nya maskiner 
till det nya formatet har M2 sökt en lösning som kunnat ta till vara existerande 
produktionsteknologi i största möjliga mån och därmed minimera byteskostnader. 
Strävan har varit att göra SQ200 maskinerna, som ursprungligen var ämnade för 
vanlig DVD, kompatibla med HD DVD, vilket företaget enligt uppgift lyckats 
med.  
 
M2 har haft ett annat angreppssätt i Blu-rays fall. Trots att det formatet tillkom 
före HD DVD har M2 ännu inte utvecklat någon färdig produktionsmaskin till 
Blu-ray. I och med att Blu-ray skiljer sig så pass mycket från vanlig DVD är det 
en betydligt större teknisk utmaning för M2, som inte anser sig ha tillräckliga 
finansiella resurser till en stor forskningssatsning i ett så tidigt läge, när 
osäkerheten kring formatens framtid fortfarande är stor. En satsning av den 
magnituden hade krävt att de haft en stark utvecklingspartner eller kund som velat 
stödja projektet och dela kostnaderna. Företaget har dock allokerat de resurser 
som de anser nödvändiga för att de ska känna att de har det ”torrt på fötterna”, 
men väntar med själva produktframtagandet. Bland annat har de utvecklat och 
förädlat sin Spincure-teknik så att den blivit applicerbar även på Blu-ray. M2 
sammanfattar sin Blu-ray-strategi så här: att göra vissa initiala investeringar, vänta 
till dess att tecken på framväxandet av en reell massmarknad och en tydligare bild 
av formatets tillverkningskrav framträtt, och sedan förlita sig till sina snabba 
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utvecklingsmetoder och rutiner för att hinna introducera sin produkt i den stund 
då kunderna behöver den.  
 
Ett grundläggande krav som standardkriget ställer på ett litet företag som M2 är 
de finansiella resurserna till att driva dubbla utvecklingsspår. Vidare är en viktig 
tillgång förmågan att omvandla den teknik som företaget redan har och applicera 
den på något nytt. M2 anser sig vara i en extremt bra position med den teknik de 
har. Företagets patenterade lösning för ihoplimning av DVD-skivor (DVD-
bonding) har visat sig mycket bra för HD DVD, som kräver ett väldigt tunt lager 
lim. M2s teknik kontrollerar dessutom jämnheten och tjockleken på limlagret 
väldigt väl. Denna teknik kan även appliceras på Blu-ray. M2 menar att företagets 
patenterade bonding-teknik ger dem en fördelaktigare utgångspunkt för att skapa 
en bättre produktlösning för de nya formaten än konkurrenterna.  
 
M2 använder sig även av modularitet i stor utsträckning för att underlätta parallell 
utveckling. Det är dock svårt helt modularisera produkterna eftersom det handlar 
om relativt små serier med korta livslängder. M2 använder sig dock av 
standardiserade moduler för skivhantering och styrsystem. De använder sig även 
av objektorientering i sin programvara på en hög nivå. 
 
Ett till sätt att anpassa sig till den situation som standardkriget skapar är enligt M2 
att alliera sig med utvecklingspartners. Ensamt är M2 betydligt resurssvagare än 
marknadsledaren Singulus och måste därför dra nytta av andra företags resurser. 
Främst rör det sig om nyckelleverantörer till replikeringsbranschen som Fuji, 
Toyo och DIC. Fördelar som M2 erhåller genom samarbetet är att de kan dela på 
kostnader samt uppnå synergieffekter som påskyndar utvecklingen av nya format, 
processer, maskincykeltider etc. Att ledande aktörer inom sina respektive 
branscher väljer att jobba med M2 medför dessutom en ökad trovärdighet för 
företaget. Därtill fungerar de som kanaler till viktig information. Ett fruktbart 
samarbete av detta slag kan enligt M2 vara avgörande för hur fort utrustning till 
ett nytt format kan tas fram. Ett exempel gäller utvecklingen av deras Blu-ray-
maskin, där M2 samarbetat med General Electric, en av världens största 
tillverkare av plast. M2 har levererat utrustning till dem som de använder till att 
testa sina material på. Således blir M2s utrustning utvärderad samtidigt som GEs 
arbete med att ta fram ett bra material till skivorna underlättas. När det gäller 
företag vars egen verksamhet är nära relaterad till standardkriget väljer M2 
utvecklingspartners som inte heller tagit ställning i kriget för att försäkra sig om 
att målsättningarna gällande de nya formaten inte divergerar.  
 
M2 är med i intresseorganisationerna Blu-ray Disc Association, DVD-forum samt 
HD DVD promotion group. Som angivits tidigare förhåller sig neutrala, och 
driver inga frågor aktivt. Däremot medverkar de på möten och håller föredrag 
tillsammans med de andra medlemmarna på olika seminarier och mässor.  
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 Att delta aktivt i intresseorganisationerna stärker vårt, i sammanhanget 
 lilla, bolags trovärdighet och varumärke i diskussionerna kring nästa 
 generations DVD. (Markus Nilsson, 2005-12-21) 
 
En ytterligare anledning till att delta i intresseorganisationerna är att M2 får 
tillgång till specifikationer och marknadsdata som de drar nytta av i utvecklingen 
av sitt produktprogram så väl som sitt strategiarbete.  
 
 

5.2.3 DCM 
 
 
Företaget och dess bransch 
 
DCM tillverkar och säljer olika mediaformat, till exempel CD och DVD, med 
förinspelat innehåll på. All tillverkning av inspelningsbara skivor sker enlig DCM 
av företag i lågkostnadsländer. DCM tillverkar allt som ingår i den färdiga, 
fysiska produkten – skiva, box och omslag. Sin bransch beskriver DCM som 
bestående av tre produktsegment: Musik, film och ”industri”, det vill säga allt 
annat. Företaget är endast verksamt på den svenska marknaden, där de uppger att 
de har en 60-procentig marknadsandel inom musik, och mellan 50-60% inom 
film.  
 
DCM uppger att kostnadspressen är hög i deras bransch. Detta beror på att det 
finns en överkapacitet av producerade varor som gjort att konkurrensen blivit 
mycket hård och kunderna därmed har fått en stark förhandlingsposition. VHS har 
nästan försvunnit och CD-marknaden har dalat dramatiskt de senaste fem åren till 
följd av fildelning över Internet. Det enda format som i dagsläget genererar några 
vinster att tala om är DVD, som fortfarande har en rejäl tillväxt. Av de runt 200 
kronor som en förinspelad DVD-skiva säljs för i handeln tjänar DCM omkring tio.  
 
DCM använder M2s maskiner för tillverkning och Audiodevs testutrustning. De 
säger att framförallt testningen är ett kritiskt moment. Undermålig testutrustning 
skulle kunna medföra att tio tusentals defekta skivor kommer ut i handeln - ett 
mardrömsscenario för företagets kunder (skivförsäljarna) och i förlängningen 
även för DCM.  
 
 
DCMs syn på nästa generations DVD 
 
Formatens tekniska egenskaper 
 
DCM förklarar att Blu-ray är tekniskt sett mer komplicerat än HD DVD. DCM 
menar att Blu-ray-skiva liknar CD-formatet och att HD DVD liknar det 
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konventionella DVD-formatet. Blu-ray är som CD-formatet, runt 1 millimeter 
tjock. Genomskärningen av en Blu-ray-skiva är således 1,1 millimeter med 
groparna (den kodade informationen) på undersidan på en 1 millimeter tjock skiva 
som sedan lackas med ett hårt ytskikt på 0,1 millimeter. CD har groparna på 
ovansidan av en 1 millimeter tjock skiva och informationen läses med en röd laser 
genom plasten. HD DVD å andra sidan liknar det konventionella DVD-formatet i 
att det består av två skivor på 0,6 millimeter som limmas ihop där informationen 
(groparna) ligger mellan lagren. Detta medför att det tar lite längre tid att tillverka 
Blu-ray än HD DVD beroende på att det tar längre tid för en 1 millimeters 
plastsubstrat att torka än det tar för två individuella plastsubstrat på 0,6 millimeter. 
Utöver detta anser DCM att formaten är tämligen lika, båda använder sig av en 
form av blå laser istället för röd, groparna, eller ”pits” som det kallas, är av 
samma storlek.  
 
DCM summerar utvecklingen av optisk lagringsmedia med att förklara att allt 
handlar om att minska avståndet mellan groparna, ”trackpitchen”. CD har en 
trackpitch på 1,5 mikron medan en DVD har 0,74 mikron. De nya formaten 
kommer ha en trackpitch på 0,35 mikron ungefär. Detta innebär enkelt att man får 
plats med fler spår ju lägre trackpitch skivan har som optiken fortfarande klarar att 
läsa. DCM avfärdar dock Blu-rays uppgifter om att de kan bränna i 8 lager för att 
uppnå stor lagringskapacitet, det skulle bli alldeles för dyrt för att tillverka. Idag 
kan man bränna en konventionell DVD i fyra lager med 18 GB lagringskapacitet, 
ingen gör det dock eftersom tillverkningskostnaden är för hög.   
 
Allianserna bakom formaten 
 
DCM framhåller likt de andra fallföretagen att intresseorganisationernas 
sammansätting bara handlar om politik. Företagen vill positionera sig för att 
kunna påverka formaten och genom det vinna så stor fördel som möjligt för det 
egna företaget. Det är mycket svårt, enligt DCM, att utläsa något genom att 
studera listorna över medlemmar i de olika organisationerna i och med att en del 
företag byter sida under resans gång och andra är medlemmar i båda 
organisationerna. 
 
Byggandet av en användarbas 
 
DCM tror att det inte kommer bli någon spridning alls innan priset har blivit så 
pass lågt att konsumenter köper en Blu-ray eller HD DVD spelare istället för en 
konventionell DVD-spelare. DCM poängterar att efterfrågan på nya lagringsmedia 
ofta är låg i början tills den når en kritisk punkt kring 25 % efter det tar efterfrågan 
fart ordentligt. DCM anser att efterfrågan på det nya formatet inte börjar förrän 
om 5-6 år. 
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DCM tror inte att lagringskapaciteten kommer ha någon nämnvärd effekt på 
konsumenterna överhuvudtaget. Att Blu-ray har en högre lagringskapacitet tror de 
inte kommer att locka konsumenterna att välja det formatet över HD DVD. 
Konsumenterna är intresserade av innehållet, enligt DCM, och då duger båda 
formaten.  
  
 Blu-rays överlägsna lagringskapacitet tror jag får en minimal betydelse. 
 Om man vill skicka ut en film i 400 MBit upplösning, vad ska man spela 
 upp den på? Har du en biosalong hemma är det naturligtvis kanon, men du 
 kan ha den ”HD:aste” av HD TV så räcker kapaciteten på HD DVD.  
 (Adrian Lahovary, 2005-12-14) 
 
 
Formatskiftet och standardkrigets betydelse för DCM 
 
Formatens egenskaper ur DCMs perspektiv 
 
DCM uppfattar det som att HD-DVD är det format som deras bransch i gemen 
vill se som standard eftersom det kräver mindre investeringar än Blu-ray. En 
produktionslina för vanlig DVD kostar DCM omkring sju miljoner kronor och 
den information de har om HD DVD tyder på att priset för en sådan lina inte blir 
så mycket högre. En Blu-ray-lina däremot, misstänker de kan komma att kosta 
uppåt 20 miljoner, vilket betyder gigantiska investeringar för dem. Just graden av 
investeringar som krävs är den aspekt av generationsskiftet som DCM själva är 
mest bekymrade över, och de hoppas därför att HD DVD blir det format som 
segrar.  
 
Utmaningar och möjligheter till följd av formatskiftet och standardkriget 
 
DCM anser att det är positivt att det kommer något nytt i branschen. De menar att 
det i denna bransch ofta kommer något nytt cirka var sjätte år som ger ett lyft och 
gör att de får nya produkter att sälja. Nackdelen de anser att ett standardkrig 
innefattar är den stora osäkerheten om dess utgång. Den tydligaste utmaningen 
som DCM ser är dock inte standardkriget i sig utan att de investeringar som 
formatskiftet för med sig blir för dyra. Framförallt om Blu-ray segrar finns det en 
risk att DCM får problem med att betala tillbaka investeringen och hamnar i 
ekonomiska svårigheter, särskilt som försäljningsvolymerna är små i början av 
nya format.  
 
Strategiskt vägval i standardkriget 
 
DCM anser att osäkerheten i standardkriget är för stor för att genomföra några 
investeringar i produktionsutrustning i dagsläget. Om DCM mot förmodan skulle 
få beställningar i det nya formatet förlitar de sig på att de kan lägga ut 
produktionen på större företag, t.ex. Sonopress i Tyskland. När sedan volymerna 
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börjar stiga avser DCM att göra en ny analys av läget och eventuellt bestämma sig 
för att själv köpa in utrustning för den nya teknologin, dock först efter att en klar 
segrare utkristalliserats. Att själva köpa in utrustning tidigt i livscykeln av ett nytt 
format anser DCM inte vara strategiskt riktigt, det är helt enkelt för riskabelt för 
ett litet bolag med begränsade resurser. Större företag, som Sonopress, har mer 
pengar att röra sig med och har, enligt DCM, råd med felinvesteringar på ett annat 
sätt.  
 
 Omsätter man miljarders miljarder kan man ha lite lekstuga. Omsätter 
 man kring 500 miljoner kronor som vi, så har man inte råd med någon 
 lekstuga. (Stefan Larsson, 2005-12-14) 
 
Genomförandet av det strategiska vägvalet 
 
DCM har inte allokerat några resurser till nästa generations DVD ännu, men 
väljer att betona ett antal av företagets konkurrensfördelar som de är övertygade 
får betydelse vid formatskiftet. DCM ser som sitt främsta konkurrensmedel sitt 
geografiska läge. Eftersom de har kontor i Kista och fabriker runt om i norden är 
deras kostnader högre än tillverkare i låglöneländer, men i gengäld har de en 
närhet till kunderna, också belägna i Norden, vilket konkurrenterna saknar. De når 
80% av sina kunder med bil inom en timme och kan därmed leverera stora 
volymer skivor inom ett dygn i fall det sker en plötslig efterfrågeökning på en viss 
vara, eller göra snabba ändringar om kunden så kräver. Denna egenskap beskriver 
de som en väldig fördel. De har byggt upp nära relationer till sina kunder som de 
aktivt underhåller genom regelbundna informella kontakter. Vidare har de 
resurser till att erbjuda ett flertal utökade tjänster förutom ren skivtillverkning, 
bland annat en grafisk ateljé där kunderna på plats kan delta i utformningen av 
skivomslag och dylikt om de så vill. DCM litar på att de tack vare sina nära 
kundrelationer, snabba leveransmöjligheter och höga servicenivå står säkra även 
när nästa generations DVD-standard gör entré.  
 
DCM är medlem i branschorganisationen iODRA, som representerar 
skivtillverkarnas intressen i de nya formaten. iODRA utövar enligt DCM 
påtryckningar för att parterna i kriget ska enas kring en standardlösning som 
beaktar skivtillverkarnas kostnadsbild. Dessutom håller organisationen företaget 
uppdaterat om utvecklingen i standardkriget.  
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6 ANALYS  
 
 
 
Analyskapitlet omfattar en analys av standardkriget utifrån det befintliga 
kunskapsläget som presenterats i teorikapitlet. Detta kunskapsläge innefattar 
klassificering av standardkriget, path dependence och konkurrensmedel. Vidare 
analyseras fallföretagen och andra komplementföretag utifrån den 
osäkerhetsmodell som ingår i den sammanfattande modellen över det teoretiska 
ramverket. Kapitlet avslutas med en diskussion kring typen av komplementföretag, 
deras läge i värdekedjan och implikationerna detta har för deras strategiska 
förhållningssätt. 
 
 

6.1 Standardkriget 
 
 

6.1.1 Klassificering 
 
Ur konsumenternas synvinkel är båda formaten bakåtkompatibla, eftersom Sony 
respektive Toshiba försäkrat allmänheten om att spelare för de nya formaten även 
kommer att kunna hantera konventionella DVD-skivor. Sett ur denna synvinkel 
skulle standardkriget om nästa generations DVD-format kunna klassificeras som 
rivaliserande evolutioner, en arketyp föreslagen av Shapiro & Varian (1999a). Ur 
skivtillverkarnas synvinkel är dock HD DVD tekniskt sett mycket likt 
konventionell DVD medan Blu-ray anses vara en helt ny typ av teknologi. 
Skivtillverkare har möjlighet att använda sig av befintlig utrustning, som 
modifieras en aning, för att tillverka HD DVD-skivor medan det krävs 
nyinvesteringar i utrustning för tillverkningen av Blu-ray-skivor. I detta 
perspektiv förefaller kriget vara av en annan arketyp, nämligen evolution kontra 
revolution. (Shapiro & Varian, 1999a) I denna typ av standardkrig menar Shapiro 
& Varian att kampen står mellan värdet av låga byteskostnader kontra överlägsen 
prestanda. 
 
Besen & Farrell (1994) väljer att klassificera standardkrig utifrån graden av 
kompatibilitet mellan de rivaliserande teknologierna. Standardkriget om nästa 
generations DVD-format förefaller vara av battle of the sexes typ. Enligt Besen & 
Farrell (1994) innebär battle of the sexes att de båda aspirerande 
standardteknologierna vill ha kompatibilitet med varandra och bilda en standard 
men att de inte kan komma överens om vems teknologi som skall ligga till grund 
för den nya standarden. Båda parter i detta standardkrig har vid ett flertal tillfällen 
försökt att enas via DVD-forum och bilda en gemensam standard, alla dessa 
försök har dock fallerat på grund av meningsskiljaktigheter gällande vilken av 
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teknologierna, HD DVD eller Blu-ray, som skall ligga till grund för den 
gemensamma standarden. Enligt Besen & Farrell (1994) beror denna utveckling 
på att båda sidor tror sig kunna vinna fördel på att ensam bilda standard, med 
tanke på vilka enorma royaltys detta standardkrig handlar om förefaller detta som 
troligt. Besen & Farrell menar vidare att båda sidor önskar att den andra ger upp 
och går med i deras nätverk medan alternativet, att ge upp sin egen teknologi och 
gå med i det konkurrerande nätverket, ses som acceptabelt om det ej finns några 
andra valmöjligheter. Audiodev anser t.ex. att det inte är troligt att någon part i 
kriget kommer ge upp, det enda som skulle kunna hända är att Toshiba i sista 
sekund väljer att sluta sig samman med Blu-ray för att de anser att de har 
möjlighet att tillskansa sig nog med royaltys själva. Audiodev påpekar dock att 
detta endast är en spekulation samt att det förefaller mycket osannolikt att något 
sådant skulle inträffa. Det mest troliga enligt Audiodev är att standardkriget 
kommer att avgöras genom vad slutkonsumenterna i slutändan väljer som sitt 
föredragna format. 
 
 

6.1.2 Path dependence 
 
Schilling (2002) förklarar att vägen en teknologi vandrar under sin livstid är 
mycket path dependent. Historiska händelser samt tidigare vägval och 
utvecklingssteg kan ha en avgörande effekt på den nuvarande teknologins 
utveckling. Sony har tagit del av ett antal standardkrig de senaste decennierna, 
Sony förlorade mot Matsushita i striden mellan Betamax och VHS. Sony 
förlorade även striden mot Toshiba i kriget om förra generationens DVD där det 
stod emellan Sonys MMCD-format och Toshibas SD-format. Frågan som måste 
ställas är således om Sony saknar de kompetenser som krävs för att vinna ett 
standardkrig. Om utgången av detta standardkrig är path dependent tyder det på 
att Sony kommer att förlora även denna gång. Detta standardkrig kan dock inte 
jämföras rakt av med föregående krig. Denna gång har Sony satsat mer på att 
knyta till sig en bred allians av företag än man gjort i tidigare bataljer. Varken 
Sony eller Toshiba har råd att förlora kriget eftersom de investerat stora summor i 
utveckling och vill gärna se att denna kostnad betalar sig i form av en strid ström 
av royaltys de kommande åren.  
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6.1.3 Konkurrensmedel 
 
 
Användarbas och prissättningsstrategier 
 
Inga av de två formaten har en egentlig användarbas, som Schilling (1999) 
beskriver, än eftersom formaten ännu inte börjat säljas till allmänheten. Detta 
hindrar dock inte formaten ifrån att redan nu börja konkurrera med en presumtiv 
användarbas.  
 
Sony har kungjort att deras nästa spelkonsol, Playstation 3, kommer att innehålla 
en Blu-ray spelare. (Livolsi, 2005) Detta kan sägas vara ett försök att skapa en 
användarbas utan att för den delen ha fått konsumentens acceptans för sitt format. 
Eftersom tidigare versioner av Playstationkonsoler haft en användarbas kring 100 
miljoner (ibid.) kan detta vara ett ess i rockärmen för Sonys del. Även om dessa 
spelkonsoler med Blu-ray kapacitet inte bygger en reell användarbas kan det ses 
som en signaleffekt, ett fenomen som Schilling (1999) diskuterar. Det faktum att 
Sony valt att inkorporera Blu-ray-spelare i Playstation 3 medan Microsoft, 
visserligen av kostnadsskäl men likväl, valt att inte inkludera en HD DVD-spelare 
i sin XBox360 konsol (Edwards et al., 2005) kan signalera att Blu-ray tekniken är 
mer mogen än HD DVD. Valet att inkludera Blu-ray i Playstation 3 kan även ses 
som en form av penetrationsprissättning som beskrivits av Schilling (1999) och 
Noble & Gruca (1999) eftersom priset för ensamma Blu-ray-spelare spekuleras 
ligga kring 2000 USD medan Playstation 3 kommer att vara prissatt i intervallet 
300-600 USD. (Livolsi, 2005) Sony kommer således förmodligen ha X antal 
miljoner Blu-ray-spelare i hem runt om i världen, via sin försäljning av 
Playstation 3, när den nya teknologin verkligen börjar ta fart.  
 
HD DVD å andra sidan hoppas att deras satsning på PC-branschen kommer att 
betala sig. Microsoft stödjer HD DVD och har meddelat att deras nästa 
operativsystem, Windows Vista, kommer att innehålla komplett stöd för HD 
DVD. Detta skulle kunna innebära att HD DVD får ett stort försprång på 
inspelningsbar lagringsmedia eftersom mycket av bränningen av skivor sker just 
via en PC. (www.hddvdprg.com) Vidare kan HD DVD få ett försprång genom att 
PC-spel och andra applikationer läggs på HD DVD-skivor.  HD DVD-spelare 
kommer visserligen uppskattningsvis kosta kring 1000 USD när de släpps på 
marknaden (Livolsi, 2005), men de har inte samma möjlighet att sprida teknologin 
som Sony har i och med Playstation 3. Toshiba har dock börjat diskutera med 
lågpristillverkare av spelare i Kina, ett försök att få ut stora volymer av billiga 
spelare så snabbt som möjligt på marknaden för att tillskansa sig en stor 
användarbas. (Fackler & Belson, 2005) Audiodev påpekar dock att det kan vara 
farligt att prissätta en ny produkt för lågt. Audiodev menar att inga av formaten 
eller deras komplementföretag har råd att prissätta något så lågt att de får en 
enorm efterfrågan i början av livscykeln för en helt ny teknologi. Detta skulle 
endast medföra att man får en stor spridning av formatet men tvingas att erbjuda 
service på alla enheter man sålt till underpris, således en dubbel förlust. 
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Strategiska Allianser och tillgången på komplementprodukter 
 
Båda sidor i detta krig har skapat allianser för att skapa en tillgång på 
komplementprodukter. Sony med sitt Blu-ray-format har skapat en allians de 
kallar för Blu-ray Disc Association medan Toshibas HD DVD-format har en 
allians som kallas HD DVD Promotion Group, utöver detta stöds HD DVD av 
DVD-forum. (www.blu-raydisc.com; www.hddvdprg.com) Blu-ray har starkast 
stöd av filmbolag och konsumentelektronikföretag medan HD DVD har ett starkt 
stöd bland datorrelaterade företag såsom Microsoft och Intel. (ibid.) Dessa 
allianser handlar i mångt och mycket om komplementföretag som försöker 
positionera sig för att influera utvecklingen av formaten. Detta vidimeras av 
Audiodev som menar att kriget inte är en tydlig kamp mellan två allianser. 
Audiodev förklarar att många som är medlemmar i Blu-ray Disc Association även 
sitter med i DVD-forum och på så sätt indirekt stöder HD DVD. Vidare menar 
Audiodev att olika medlemmar i intresseorganisationerna har helt skiljda 
preferenser och önskemål kring formaten beroende på vilken del av värdekedjan 
de tillhör. Som exempel nämns konsumentelektroniktillverkare som ser 
möjligheter att få tillgång till patent och licensrättigheter medan 
innehållsleverantörerna är måna om kostnaderna för skivorna och kvaliteten på 
kopieringsskyddet. Detta är intressant eftersom Shapiro & Varian (1999a) 
uttryckligen varnar för breda allianser och specifikt menar att en allians som 
inkluderar konsumentelektronikföretag och innehållsleverantörer blir 
problematiskt på grund av dess skiljda intressen. 
 
De strategiska allianser som båda parter i detta krig har byggt upp behöver inte 
endast avse tillgången på komplementprodukter. En stark allians kan ge signaler 
om en teknologis förträfflighet, detta kan jämföras med diskussionen kring 
signaleffekter som Schilling (1999) för. Båda kontrahenterna i detta krig vill att 
deras teknologi framställs som den mest mogna och redan i detta skede, genom 
starka allianser, ge ett sken av att redan ha vunnit striden. 
 
 

6.1.4 Sammanfattning 
 
De strategiska allianser som byggts i detta standardkrig får anses vara betydande i 
den mån de ger ett sken av styrka men obetydliga som verktyg för att spå 
utgången i kriget. Blu-ray är tekniskt sett mer avancerat än HD DVD medan HD 
DVD gör livet enklare för skivtillverkare och andra som lägger vikt vid 
kompatibilitet med konventionell tillverkningsutrustning. Sonys val att 
inkorporera Blu-ray i sin Playstation 3 konsol kan ha en avgörande effekt på 
utgången, men denna utgång är fortfarande oviss då inget av de två formaten finns 
ute för allmän konsumtion. Att studera ett standardkrig efter det att striden har 
avgjorts kan te sig enkelt medan en analys av aktörerna medan kampen pågår 
förefaller problematisk. I detta skede av standardkriget är utgången fortfarande 
mycket oviss. 
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6.2 Komplementföretagen 
 
Analysen av komplementföretagen i standardkriget om nästa generations DVD 
börjar med att fallföretagens agerande undersöks med hjälp av den fyrstegsmodell 
av Courtney et al. som lades fram i det teoretiska ramverket. Vidare förs en 
diskussion kring hur andra, större komplementföretag positionerar sig i 
förhållande till den osäkerhet som standardkriget för med sig. Slutligen analyseras 
effekterna som komplementföretagens placering i värdekedjan kan ha på deras 
agerande. 
 
 

6.2.1 Värdering av osäkerhet 
 
Standardkriget om nästa generations DVD-format har ett antal möjliga och 
distinkta utgångar. Antingen kan ett av formaten vinna efter ett utdraget krig och 
det andra därmed ”dö ut”, alternativt kan en av parterna ge upp vilket medför att 
formaten troligen amalgameras där ett utav dem utgör den teknologiska grunden 
för standarden. En annan möjlig utgång är att båda formaten lever kvar och att det 
tillverkas komplementprodukter, t.ex. spelare, till båda alternativt att det tillverkas 
spelare som kan hantera båda formaten, vilket betyder att konsumenten inte 
behöver bry sig om vilket format han/hon köper.  På grund av detta antas det i 
denna uppsats att det pågående standardkriget om nästa generations DVD-format 
är en osäkerhet för komplementföretagen av typ två enligt den klassificering som 
föreslagits av Courtney et al. (1997). 
 
 
Audiodev 
 
Audiodev menar att formaten inte stöds av tydliga allianser, som media vill göra 
gällande. Audiodev anser att byggandet av strategiska allianser skall ses som 
politiskt maktspel samt att allianserna inte kan ligga till grund för en spådom 
kring utgången av kriget. Vidare säger Audiodev att standardaspiranternas 
varumärken inte skiljer sig åt nämnvärt i styrka och att den teknik formaten 
bygger på till 80-90 % är densamma. Audiodev tycker att det är svårt att definiera 
vad konsumenterna kommer att värdesätta när de skall köpa skivor eller hårdvara 
i det nya formatet. Den nya generationens DVD-format kommer, enligt Audiodev, 
att slå igenom på 5-6 års sikt även om det kan finnas ett obetydligt antal ”early-
adopters”. På grund av detta befinner sig standardkriget fortfarande i en mycket 
osäker fas menar Audiodev, även om de spekulerar i att en utgång där något av 
formaten ger upp inte är särskilt troligt.  
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M2 
 
M2 anser att båda formaten klarar av att hantera det innehåll man idag talar om att 
lägga på skivorna. Vidare anser M2 att Sony möjligen har en något starkare 
allians än HD DVD, plus att Sony är ett mycket starkt varumärke som kan spela 
roll när kriget skall avgöras. M2 poängterar dock att nästa generations DVD-
format troligen inte kommer slå igenom hos konsumenterna förrän kring 2008-
2010 och att kriget därför befinner sig i ett tidigt stadium. M2 säger, likt 
Audiodev, att det alltid finns ett obetydligt antal ”early adopters” men att den nya 
teknologin inte kommer få någon större spridning innan kriget är avgjort. M2 
säger att parterna valt något skiljda strategier, Blu-ray är en överlägsen teknik och 
prissatt därefter medan HD DVD är positionerat som ett kostnadsmedvetet val. 
Vilken av dessa två strategier som är klokast kommer visa sig först när formaten 
har släppts på marknaden och konsumenterna får tycka till. Likt Audiodev menar 
M2 att de strategiska allianser som byggts i kriget präglas av politik och maktspel, 
något som förringar möjligheten att analysera och jämföra parterna. 
 
 
DCM 
 
DCM vidimerar Audiodev och M2s tankar kring de strategiska allianserna i 
striden om nästa generations DVD-format. DCM menar att det i princip inte går 
att utläsa något av värde för dem genom att studera medlemslistorna av respektive 
allians. Allianserna är ett politiskt forum där olika aktörer försöker positionera sig 
för att kunna påverka formaten i deras favör. DCM har analyserat läget som 
osäkert och gör klart att de varken är tillräckligt stora eller har nog med resurser 
för att haka på tåget i detta skede av kriget. För DCM spelar det egentligen ingen 
roll att standardkriget är en osäkerhet av nivå två typ, de ser läget som antingen 
säkert, att en vinnare utkristalliserats,  eller osäkert, att kriget fortfarande pågår. 
Därmed begår DCM det klassiska misstaget, att se på osäkerhet som ett binärt 
fenomen, som Courtney et al. (1997) beskriver. 
 
 
Jämförelse av fallföretagens värdering av osäkerheten 
 
Alla tre företagen har liknande åsikter gällande de strategiska allianser som byggts 
upp, nämligen att de är kantade av politiskt maktspel och att de svårligen kan 
ligga till grund för en analys av en möjlig utgång. Audiodev och M2 ser därför 
båda formaten som möjliga vinnare och även om Audiodev anser att ett scenario 
där något av formaten ger upp inte är särskilt troligt, utesluter de inte några 
alternativ. Det finns en tydlig skillnad i hur Audiodev och M2 har värderat den 
osäkerhet som råder jämfört med DCM. DCM gör det klassiska misstaget, enligt 
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Courtney et al. (1997), att se osäkerheten som ett binärt fenomen. DCM förefaller 
vara mycket riskskygga i sin bedömning av standardkriget, de ser ett osäkert läge 
och väljer att avvakta, i väntan på att osäkerheten skall elimineras.  
 
  

6.2.2 Strategiskt förhållningssätt 
 
Courtney et al. (1997) föreslår i sin teori kring osäkerhet att företag kan anamma 
olika strategiska förhållningssätt. Shapers är företag som aktivt försöker forma 
utvecklingen i branschen till sin favör medan adapters försöker anpassa sig till 
densamma. Det sista strategiska förhållningssättet som presenteras av Courtney et 
al. är reserving the right to play, det vill säga att företaget avvaktar och gör 
småskaliga investeringar för att förbättra sin utgångsposition när den rådande 
osäkerheten minskat.  
 
  
Audiodev 
 
Audiodev gör tydligt att de inte kan påverka utgången av standardkriget eftersom 
de är ett litet företag. En shaperstrategi, där de aktivt verkar för att manipulera 
standardkriget mot en utgång som passar dem är alltså något som de uteslutit. 
Företaget valde att i ett tidigt skede göra en fullständig utvecklingssatsning på 
Blu-ray, trots att det vid den tidpunkten var osäkert huruvida ett annat format var 
på väg som kunde ha bättre kommersiell potential. De förberedde sig dock för 
tillkomsten av ett rivaliserande format genom att satsa på flexibla 
utvecklingsprocesser och en så anpassningsbar teknologisk plattform som möjligt.  
När det sedan stod klart att HD DVD var på väg och ett standardkrig nära 
förestående, tvekade de inte med att investera i dubbla utvecklingsspår. Detta trots 
att de var medvetna om att ett av formaten med stor sannolikhet inte hade någon 
framtid. Den strategiska förhållningssätt som Audiodev antagit stämmer därmed 
bäst in på en adapterstrategi. Visserligen resonerade de att en dubbel satsning 
troligen inte skulle innebära så stora sunk costs, eftersom de bedömde att de 
skulle kunna göra affärer på båda projekten, då kunderna före standardkrigets 
utgång inte skulle våga avstå från att köpa utrustning till båda formaten. Likväl är 
det tydligt att de inte var nöjda med att en reserve the right to play-positionering, 
som hade inneburit mer försiktiga investeringar. Audiodev resonerade som en 
adapter – de kompromissade inte med satsningen, utan försäkrade sig om att ha 
bästa möjliga utgångsläge för att kunna utnyttja samtliga möjligheter som 
situationen skulle kunde erbjuda.  
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M2 
 
I och med att M2 trots en gedigen analys inte kunnat förutspå en vinnare, ansåg de 
likt Audiodev att de inte kunde välja alternativet att endast fokusera på en 
teknologi. M2 har således bedrivit parallell utveckling, och varit noga med att 
förhålla sig neutrala i det politiska spelet kring formaten för att inte stöta sig med 
någon kund, trots att de har mest att tjäna på att Blu-ray blir standard. Det är dock 
uppenbart att M2 antagit en mer försiktig strategisk position än Audiodev. De har 
ännu inte gjort en helhjärtad satsning på Blu-ray eftersom de inte velat förbinda de 
nödvändiga resurserna, med hänvisning till osäkerheten kring standardkriget. 
Således har de ännu ingen Blu-raymaskin redo trots att det formatet kom till för 
flera år sedan. Att de redan tagit fram utrustning till HD DVD beror på att detta 
arbete inte förutsatte någon betydande allokering av resurser. M2 håller dock på 
med investeringar i mindre skala för att förbättra sin kunskap om Blu-ray så att de 
har förutsättningar att ge sig in på marknaden när denna tagit tydligare form. 
Därtill läggs större vikt vid att garantera att de kan producera en livskraftig 
lösning än att vara först bland konkurrenterna. M2 har inte gjort någon storskalig 
satsning, men uppenbarligen positionerat sig för att kunna vara med och slåss om 
de vinster som nästa generations DVD kommer att erbjuda – de har reserved the 
right to play.  
 
 
DCM 
 
DCM är det företag vars strategi är mest avvikande i förhållande till de övriga 
företagen i studien. De har ännu inte köpt in några maskiner och har heller inte 
tänkt göra det förrän dess att en klar vinnare utkristalliserats och det dessutom står 
klart att det finns en väsentlig efterfrågan. DCM har heller inte tagit ställning för 
ett format i den mån att de själva försökt påverka krigets utgång, trots att de är 
säkra på att de skulle vinna mest på att HD DVD blev standard. Att de inte aktivt 
gett sitt stöd för detta format är en konsekvens av att de är en liten aktör i krigets 
sammanhang som inte har förmågan att påverka, samt att de har en 
branschorganisation som går företagets ärenden. DCM har därmed ingenting att 
tjäna på att själva ge sig in i striden.  
 
DCM är troligen inte ensamma bland skivtillverkare om att inte köpa in maskiner 
i detta tidiga stadium av kriget. Det finns ännu ingen marknad att sälja till och 
därmed inget föreliggande behov att kunna tillverka skivor. DCM visar dock prov 
på en mer långtgående passivitet än underlåtelse att köpa in utrustning. Företaget 
har beslutat att hålla sig i periferin och avvakta med alla former av investeringar 
eller andra åtgärder som kan stärka beredskapen för de händelser som kan inträffa. 
Företaget föredrar att förlita sig på att kunna ta hjälp av Sonopress resurser till 
dess att osäkerheten kring nästa generations format lagt sig. Således passar DCMs 
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strategiska förhållningssätt inte in på något av dem som föreslagits av Courtney et 
al. (1997) vid nivå två-osäkerhet.  
 
 
Jämförelse av fallföretagens strategiska förhållningssätt 
 
Undersökningen visar att samtliga fallföretag valt att inte försöka kontrollera 
osäkerheten genom en shaper-strategi. Anledningar som alla tre uppger är att 
företaget är för litet i storlek i sammanhanget, samt att risken behäftad med att 
öppet stödja ett format eller välja en ensidig produktsatsning är för stor. Alla tre 
har dock valt olika strategiska förhållningssätt. 
 
Audiodev måste ha testutrustning redo till konsumentelektronikföretag och 
skivtillverkare när dessa vill inleda sina produktsläpp. Som DCM förklarade är en 
pålitlig testningsprocess mycket betydelsefull för skivtillverkare på grund av de 
digra konsekvenser som ett släpp av defekta skivor medför.  
 
M2, som befinner sig i samma led av värdekedjan som Audiodev, har uppgett att 
de måste kunna försäkra sina kunder om att de hänger med i båda 
utvecklingsleden. Trots detta faktum skiljer sig företagens strategiska 
förhållningssätt. Fokus i M2s grundläggande konkurrensstrategi är inte riktad mot 
de kundsegment som är absolut först med att fånga upp ny teknologi. Audiodev 
som är testutrustningstillverkare, tycks inte anse sig ha samma valmöjligheter. Det 
föreligger alltså en avgörande skillnad mellan replikerare och 
testutrustningstillverkare: för den sistnämnda kategorin kan en reserve the right to 
play-strategi eventuellt medföra större risker än en adapter strategi. 
 
DCM är det företag som ligger närmast slutkunderna av de tre fallföretagen. De 
bedriver inget eget utvecklingsarbete utan kan snabbt köpa in utrustning och börja 
producera skivor när efterfrågan hos konsumenterna uppstår. Därmed ter det sig 
logiskt att de inte har samma framförhållning som de två andra företagen.  
 
 

6.2.3 Åtgärdsportfölj 
 
Courtney et al.(1997) förklarar att valet av ett strategiskt förhållningssätt efterföljs 
av en definiering av en åtgärdsportfölj som ämnar realisera strategin. Denna 
portfölj kan enligt Courtney et al. innehålla tre särskilt relevanta åtgärder: Big 
bets, options samt no-regrets moves. Schilling (1998) talar om att företag som 
investerar i teknologisk utveckling och lärandet kring detta kan öka sina 
kunskaper och färdigheter (kärnkompetenser) samt möjligheterna att assimilera 
och nyttja information. 
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Audiodev 
 
Audiodev har vidtagit ett antal faktiska åtgärder för att fullfölja sin 
adapterstrategi. Först och främst har de byggt anpassningsbara 
utvecklingsprocesser.  Eftersom de började utvecklingen redan innan det stod 
klart att det skulle bli ett standardkrig kunde de inte veta vare sig att de skulle 
behöva utveckla parallellt eller vilka specifika utmaningar detta skulle ställa på 
dem. Audiodev förutsatte dock att det fanns en risk för tillkommande 
standardkandidater, och hade därmed målsättningen att skapa en plattform som 
skulle kunna integrera olika tekniska variationer i så stor utsträckning som 
möjligt. När HD DVD sedan anlände organiserades utvecklingsarbetet i tre 
separata projekt, varav ett arbetade med den gemensamma plattformen, de två 
andra med den formatspecifika mjukvaran. Audiodevs angreppssätt är ett verkligt 
exempel på den ”utveckling av flexibla tillverkningsprocesser” som Courtney et 
al. (1997) nämner som en möjlig åtgärd vid nivå två-osäkerhet.  
 
En annan åtgärd som Audiodev vidtagit är att samarbeta med utvecklingspartners 
för vissa av de tekniska lösningarna till formaten. Således har de fått tillgång till 
en bredare portfölj av kompetenser och sluppit att allokera egna resurser till dessa 
ändamål. Både beslutet att genomföra en utvecklingssatsning på två format samt 
användandet av utvecklingspartners är exempel på options. Ingen av åtgärderna är 
riskfria och kan således inte ses som no-regrets moves. Audiodev kan inte vara 
säkra på att få tillbaka pengarna de investerat i respektive teknologi. 
Användningen av utvecklingspartners har spridit den finansiella risken men 
innebär också att företaget mist en del av kontrollen över sina produkter, vilket i 
förlängningen skulle kunna innebära problem om partnerns teknik inte fungerade. 
Däremot menar Audiodev att de troligen kan få tillbaka en stor del av kostnaderna 
för utvecklingen av respektive format oavsett vilken utgång kriget får, i och med 
att deras kunder kommer att behöva säkra upp med maskiner till båda formaten. 
Således kan åtgärderna inte ses som big bets, i och med att de varken genererar 
enorma förluster eller vinster. En big bet hade i det här fallet kunnat vara att nå en 
överenskommelse med ett av lägren att öppet stödja dem i utbyte mot förmånliga 
avtal, eller att satsa all sin utveckling på ett format för att få ett försprång i 
utvecklingen jämfort med konkurrenter som fördelat sina resurser på två format.  
 
Ytterligare en åtgärd som Audiodev vidtagit är att mycket aktivt medverka i DVD 
Forum och Blu-ray Disc Association. Trots att företaget i vissa fall indirekt hjälpt 
konkurrenterna genom att dela med sig till organisationerna av sina tekniska 
lösningar, upplever de tydligen att fördelarna med detta agerande överväger 
nackdelarna. Audiodev uppger nämligen att detta inte är första gången de använt 
samma grepp vid teknologiska generationsskiften. Resultatet av detta arbete är 
enligt Audiodev att företagets varumärke stärkts avsevärt i branschen. Att följa 
Audiodevs exempel skulle sålunda kunna vara ett sätt att utnyttja formatskiften 
som en möjlighet för mindre komplementföretag att marknadsföra sina 
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kompetenser och stärka sin konkurrenskraft, utan att för den skull behöva 
förbruka stora resurser. Så länge företaget är noga med att inte lämna ut alltför 
mycket av sina kärnkompetenser kan aktivt deltagande i intresseorganisationer 
därmed ses som en no-regrets move.  
 
 
M2 
 
M2 talar inte explicit om plattformsutveckling som Audiodev. M2s sätt att 
angripa produktutveckling handlar dock likt Audiodev om att så långt det går 
använda standardiserade moduler som kan appliceras vid tillverkning av multipla 
teknologier. Ett näraliggande åtgärd som M2 även tillämpar är att söka omvandla 
och förbättra företagets existerande teknik för att kunna utnyttja den till nya 
användningsområden. Exempelvis byggde de ut sina DVD-maskiner till HD 
DVD, utnyttjar sin patenterade limningsteknik och förädlade sin Spincure-teknik 
för att passa de båda nya formaten.  
 
Vad det gäller storleken på utvecklingssatsningen förefaller HD DVD ha krävt 
små resurser och således setts som en options-åtgärd. I och med att Blu-ray var en 
relativt stor teknisk utmaning, samtidigt som osäkerheten kring krigets utgång 
bedömdes som hög, hade en big-bet-åtgärd krävts för att snabbt ta fram en maskin 
av detta format. Företaget kan i detta läge sägas ha valt en option istället för en 
big bet – satsningen som gjordes för att förbättra kompetensen på Blu-ray-
området var resurskrävande, men inte av den magnituden att den kunde äventyra 
företagets framtid. M2 har således ännu inte tagit fram någon färdig 
produktionsmaskin för Blu-ray, men likväl tagit sig till en tillräcklig 
kompetensnivå för att vara förvissade om att kunna ta fram produkten när deras 
kunder efterfrågar den.  
 
Precis som Audiodev anger även M2 att de utnyttjar utvecklingspartners. Förutom 
att likt Audiodev peka på fördelarna som detta ger i resurs- och 
kompetenshänseende, framhåller M2 även två värden som de upplever att detta 
tillvägagångssätt har. Genom att samarbeta med ledande aktörer får företaget 
bättre renommé samt utökade källor till information om utvecklingen i dess 
omgivning. Resonemanget om insatser kontra utdelning som fördes i anknytning 
till Audiodevs partners antas även gälla i M2s fall. En skillnad som är värd att 
notera är dock att M2 explicit framhöll att de arbetade med ”ledande” aktörer. 
Detta kan antas minska risken för att partnerskapet inte är tillfredsställande i fråga 
om de tekniska kompetenser som det ger företaget tillgång till. Därmed inte sagt 
att denna faktor garanterar att samarbetet blir fritt från problem, som till exempel 
kontrasterande målsättningar etc. M2s princip om att endast ingå partnerskap med 
företag som också stöder båda formaten kan dock antas minska risken för det 
sistnämnda problemet något.  
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En åtgärd av no-regret move karaktär som M2 vidtagit är medlemskap i 
intresseorganisationer. M2s engagemang sträcker sig dock inte lika långt som 
Audiodevs. M2s medverkan är mer begränsat men bidrar likväl enligt dem till att 
deras varumärke stärks, samt att det ger dem tillgång till användbar information. 
 
 
DCM 
 
DCM har inte gjort några investeringar med anledning av formatskiftet eller 
standardkriget. De avser heller inte göra några sådana förrän det står fullständigt 
klart hur nästa generations DVD-standard kommer att se ut. Den enda åtgärd 
DCM hittills vidtagit med anledning av standardkriget är att de samlar in 
underrättelser om utvecklingen i standardkriget genom sitt medlemskap i 
branschorganisationen iODRA, en no-regrets move. Medlemskapet medför också 
att DCM stödjer att organisationen arbetar för en lösning på standardkriget som är 
optimal ur skivtillverkarnas synvinkel.  
 
DCMs plan är att förlita sig till större aktörer för leverans av skivor till dess att 
osäkerheten kring nästa DVD-format lagt sig. DCM resonerar att ett sådant 
tillvägagångssätt är mindre riskfyllt än att själva göra investeringar i maskiner. 
Denna taktik medför dock att företaget för att kunna hålla konkurrenskraftiga 
priser inte kan ta ut marginaler på skivorna och tjäna pengar på dem. Dessutom 
föreligger risken att de tänkta skivleverantörerna vägrar sälja till dem eller inte har 
tillräcklig produktionskapacitet för att tillgodose DCMs leveransbehov så att 
kunderna tvingas söka sig till konkurrenterna. Om detta scenario skulle bli 
verklighet skulle DCM antingen kunna leta efter en ny samarbetspartner 
alternativt köpa in egen utrustning. Eftersom detta förefaller osannolikt klassas 
denna typ av åtgärd som en no-regrets move. 
 
 
Jämförelse av fallföretagens åtgärdsportföljer 
 
Det förefaller att Audiodev och M2 satsat på användandet av modularitet eller 
plattformsarkitektur i stor utsträckning. Dessa åtgärder kan ses som options 
(Courtney et al., 1997) men användandet av dessa metoder kan även ses som ett 
resultat av investeringar i teknologisk utveckling. Schilling (1998) talar om att 
företag genom investeringar i teknologisk utveckling och lärandet kring detta kan 
öka sina kunskaper och kärnkompetenser. Audiodev och M2s användning av 
modularitet och plattformsarkitektur kan mycket väl ses som en konkurrensfördel. 
Audiodev och M2s samarbete med utvecklingspartners kan även detta bidra till att 
öka kunskapsbasen på företaget och förbättra eller rendera nya färdigheter.  
 
Inget av företagen har implementerat några big bet-åtgärder (Courtney et al. 
1997), detta kan bero på att de är tämligen små företag och inte har råd att riskera 
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sina förhållandevis knappa resurser under rådande osäkerhet.  Alla tre företagen 
har dock valt att genomföra en no-regrets move genom att aktivt ta del i 
intresseorganisationer och branschorganisationer. Audiodev och M2 är 
medlemmar av Blu-ray Disc Association, HD DVD Promotion Group och DVD-
forum medan DCM är medlem av en branschorganisation för skivtillverkare, 
iODRA, som skall företräda dess intressen i kriget. Audiodev förefaller vara den 
mest aktiva i intresseorganisationerna av de tre företagen. Deltagandet i 
intresseorganisationerna kan även syfta till att markant öka företagens möjligheter 
att assimilera och nyttja information (Schilling, 1998) om standardkriget.   
 
 

6.2.4 Aktivt följa upp strategin 
 
Efter det att åtgärdsportföljen satts till verket återstår den aktiva uppföljningen av 
strategin (Courtney et al., 1997), som kan bestå av en kontinuerlig analys av 
nyckelvariabler som styr utvecklingen samt en omvärdering av den kortsiktiga 
åtgärdsportföljen.  
 
 
Audiodev, M2 & DCM 
 
Samtliga fallföretag anger att de löpande håller sig underrättade om utvecklingen i 
kriget genom sin medverkan i olika bransch- och intresseorganisationer, så att de 
får ett bättre underlag för strategiska och taktiska beslut.  
 
 

6.2.5 Jämförelse mellan fallföretagen och de andra aktörerna i 
kriget 
 
Trots att inget av fallföretagen använt en shaper-strategi för att möta osäkerheten i 
standardkriget visar det empiriska materialet att det finns ett flertal andra aktörer 
som gjort det. Plattformernas upphovsmakare, Sony och Toshiba, är de mest 
uppenbara exemplen på shapers, eftersom de styr branschen mot ett formatskifte 
och försöker ta plats som ny plattformsledare. I en stabil bransch försöker shapers 
störa balansen enligt Courtney et al. (1997), en passande beskrivning av de två 
standardaspiranternas handlande, eftersom de genom att avfärda samarbete 
självmant skapat den osäkerhet som standardkriget utgör.  
 
Bland komplementföretagen finns det också aktörer som kan betecknas som 
shapers. Deras sätt att förhålla sig till den osäkerhet som standardkriget gett 
upphov till är att försöka återupprätta kontrollen över händelserna och aktivt styra 
kriget mot en utgång som passar dem. Till denna grupp hör filmbolag som Time 
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Warner, Paramount, Walt Disney och Twentieth Century Fox. Vidare finns det 
datorföretag/konsumentelektronikleverantörer som Microsoft, Dell, Apple, Philips 
och Samsung som är shapers. De ger sitt stöd åt det format som är mest 
fördelaktigt ur deras perspektiv, eller håller sig neutrala i utbyte mot att de får 
inflytande över båda teknologierna.  
 
Bland andra Apple, Philips och Walt Disney har gått med i styrelsen för Blu-ray 
Disc Association, och ger därmed direkt stöd för Sonys format. Microsoft sökte 
förmå båda parterna att inkorporera sin teknologi i formaten samt genomdriva 
sina krav på ett mer flexibelt kopieringsskydd. Twentieth Century Fox å sin sida 
krävde hårdast möjliga kopieringsskydd. Sony (som även har ett eget filmbolag) 
valde att blidka Twentieth Century Fox, vilket resulterade i att Microsoft tog parti 
för rivalen. Warner och Paramount valde att frångå taktiken att stödja HD DVD 
för att säkerställa förmånliga villkor från Sony.  
 
Fallföretagens strategiska förhållningssätt skiljer sig åt sinsemellan, men har ändå 
en grundläggande likhet vid en jämförelse med de andra komplementföretag som 
nämnts i detta avsnitt. Audiodev, M2 och DCMs har alla gemensamt att deras 
strategier till skillnad från de andra företagen bygger på att anpassa sig till 
utvecklingen istället för att styra den. Vad är det då som skiljer fallföretagen från 
de komplementföretag som anammat en shaper-strategi?  
 
Samtliga av de nämnda shaper-företagen är stora, resursstarka företag. De tillhör 
dessutom de ledande företagen i sina branscher, både i fråga om varumärke och 
marknadsposition. Även om fallföretagen må vara små resursmässigt i förhållande 
till spelare som Microsoft och Apple, så innehar emellertid både M2 och 
framförallt Audiodev, mycket starka marknadspositioner i sina respektive 
branscher.  
 
En annan gemensam nämnare för de komplementföretag som är shapers är att de 
befinner sig i de två främre leden i värdekedjan, i förhållande till konsumenterna, 
nämligen konsumenthårdvarutillverkare och innehållsleverantörer. De tillverkar 
spelare, medieinnehåll, operativsystem, datorer och andra produkter som förhöjer 
värdet på formaten på ett sätt som är påtagligt för konsumenterna. M2s, 
Audiodevs och DCMs produkter har stor påverkan på formatens funktionalitet, 
men har inte en lika hög differiensieringsgrad.  
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6.2.6 Värdekedjans betydelse för komplementföretags möjligheter 
att påverka utvecklingen i kriget 
 
Komplementföretagen är en heterogen grupp som svårligen kan generaliseras.  
Denna studie utgår dock från antagandet att olika skikt i värdekedjan kan medföra 
vissa särskilda förutsättningar för komplementföretagens möjligheter att påverka 
utvecklingen i kriget. I detta avsnitt görs en analys av vilka potentiella vinster och 
förluster som en shaper-strategi medger för komplementföretag i kedjans olika 
led.  
 
 
Industrihårdvarutillverkare 
 
Näst i värdekedjan efter plattformens upphovsmakare kommer 
industrihårdvarutillverkare. I detta led befinner sig Audiodev och M2. En shaper-
strategi skulle för dem innebära att de väljer att stödja endast ett format. Detta val 
skulle förmodligen betyda att de offentligt deklarerar sitt helhjärtade stöd för Blu-
ray (som ger dem störst vinstmöjligheter) och aktivt verkar för att detta format 
vinner. Differentieringsgraden mellan olika industrihårdvarutillverkares produkter 
är dock inte tillräckligt hög för att kunna ge en ansenlig förhandlingsstyrka – 
kunderna kan utan allt för stora uppoffringar använda konkurrenternas utrustning.  
Om detta agerande trots allt skulle få en effekt uppenbarar sig frågan, vilka blir 
vinsterna? De består av att företagen kan ta ut något högre marginaler för sin 
utrustning i det initiala skedet av produktlivscykeln.  
 
Den mest uppenbara risken som komplementföretagen löper är att de förstör 
relationen till viktiga kunder, särskilt bland skivtillverkarna, som förmodligen 
hellre ser att HD DVD vinner. Således är risken som ett ställningstagande medför 
förenlig med den hos en big bet, samtidigt som den potentiella vinsten är 
jämförelsevis liten. Industrihårdvarutillverkare skulle dock kunna ta shaper-
strategin ett steg längre genom att satsa all utveckling på Blu-ray, för att få ett 
försprång gentemot konkurrenterna om detta format segrar. Risken finns då att 
företaget står utan både produkter och kunder om HD DVD segrar, så detta ter sig 
som ett dumdristigt alternativ.  
 
Det finns dock en möjlighet att agera shaper som innebär mindre risker för det 
enskilda företaget: att försöka ena konkurrenterna i en branschorganisation och på 
så sätt uppnå en högre förhandlingsstyrka, i stil med skivbranschens agerande. 
Anledningen till att denna strategi inte använts är troligen att ett samarbete av 
sådan art skulle frånta företagen den stora möjlighet som standardkriget erbjuder 
dem: både Audiodev och M2 påtalade att formatskiftet och standardkriget, på 
grund av kraven det ställer på parallell utveckling, ger dem en chans att stärka sin 
position gentemot konkurrenterna.  
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Konsumenthårdvarutillverkare 
 
Näst efter industrihårdvarutillverkare i kedjan är konsumenthårdvarutillverkare. I 
denna del av kedjan återfinns ett antal shapers, bland andra Dell, Microsoft, Apple 
och Philips. Vilka vinster och förluster kan olika åtgärder förenlig med en shaper-
strategi innebära för dem? Varför skulle de välja att offentligt ta parti för ett av 
formaten, likt Apple och Philips som gått med i Blu-ray Disc associations 
styrelse? De nämnda företagen har alla stora resurser, men framförallt har de 
starka varumärken ur ett konsumentperspektiv, samt differentierade produkter. 
Därmed har de en större förhandlingsstyrka gentemot formatens upphovsmakare 
än industrihårdvarutillverkarna har.  
 
En starkare förhandlingsposition betyder dock inte nödvändigtvis att de som 
enskilda aktörer har makten att påverka plattformernas upphovsmakare eller 
krigets utgång. Det empiriska materialet i denna studie har visat att det finns en 
mångfald av starka komplementföretag med olika preferenser som försöker utöva 
inflytande på de aspirerande teknologierna. Trots sin varumärkes- och 
produktdifferentiering har företagen troligen inga ansenliga möjligheter att 
påverka händelserna. Däremot kan dessa faktorer medföra fördelen att 
plattformens upphovsmakare är mer benägna att ge förmånliga licensavtal i utbyte 
mot stöd.  
 
Den avgörande skillnaden mellan de två leden i kedjan ligger dock inte i de 
möjliga vinsterna av ett ställningstagande, utan i förlusterna. Att ett 
ställningstagande skulle förstöra konsumenthårdvarutillverkarnas relationer till 
kunderna är osannolikt eftersom dessa utgörs av konsumenter som inte har direkta 
finansiella intressen i striden. Däremot leder stöd av ett av formaten till att 
relationen med den andra standardaspiranten försämras. Att den vinnande parten i 
striden skulle vidta drastiska åtgärder som en sorts hämnd, till exempel genom att 
vägra komplementföretaget licensrättigheter eller ta ut markant högre priser, är 
dock mindre troligt. Detta beror dels på att komplementföretagen är kunder till 
upphovsmakarna, men framförallt på att de har differentierade produkter som 
tillför standardteknologin ett för konsumenterna tydligt värde. Förutsatt att 
företaget har ett starkt varumärke kan det alltså finnas möjligheter, om än inte 
särskilt stora, att påverka händelserna genom ett ställningstagande. Riskerna under 
samma förutsättning är däremot försumbara. Till skillnad från företagen i 
Audiodevs och M2s del av värdekedjan, innebär alltså ett ställningstagande i 
konsumenthårdvarutillverkarnas fall en no-regrets move.  
 
DCM befinner sig som skivtillverkare även i denna del av värdekedjan, och har 
inte valt någon shaperstrategi. En uppenbar orsak är att de är en liten aktör på den 
globala marknaden. Dessutom finns det en ytterligare viktig skillnad mellan 
skivtillverkare generellt och de andra konsumenthårdvarutillverkare som hittills 
avhandlats, nämligen att deras produkter, optiska skivor, har en låg 
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differentieringsgrad. Oavsett om ett skivföretag är stort eller litet kan det därför 
ensamt antas ha en liten förhandlingsmakt gentemot plattformens upphovsmakare.  
 
Skivföretagen har dock tagit den möjlighet som diskuterades i samband med 
industrihårdvarutillverkare, det vill säga att sluta upp bakom en gemensam 
branschorganisation som agerar shaper. Till skillnad från företagen i värdekedjans 
tidigare led bedriver inte skivtillverkare någon egen utveckling av utrustning. 
Förekomsten av dubbla format medför därmed inte samma möjlighet att vinna 
fördelar gentemot konkurrenterna, varvid det inte finns ett liknande incitament för 
att inte samarbeta.  
 
Skivtillverkarna har kunder i bland annat filmbranschen som har motstridiga 
intressen i konflikten, men möjligheten för ”repressalier” både från dem och 
plattformens upphovsmakare neutraliseras av att branschen står enad. Vidare har 
skivtillverkarna relativt till utrustningstillverkarna mycket att tjäna på att ett av 
formaten vinner, i deras fall HD DVD, på grund av de betydligt lägre kostnaderna 
som detta innebär relativt Blu-ray. På grund av deras egna produkters låga 
differentieringsgrad är det dock mindre sannolikt att skivtillverkarna, trots en enad 
front, erhåller något avgörande inflytande i kriget. Emellertid medför samarbetet 
att de likt de mäktigare aktörerna bland konsumenthårdvarutillverkarna kan agera 
shaper endast genom att implementera en no-regrets move, tack vare den låga 
risknivån.   
 
 
Innehållsleverantörer 
 
Det sista ledet av komplementföretag i värdekedjan är innehållsleverantörerna. 
Där återfinns ett flertal shapers, framförallt bland filmbolagen. De tillhandahåller 
komplementprodukter med hög differentieringsgrad som kraftigt höjer värdet på 
standardteknologin ur konsumenternas synvinkel. Innehållsleverantörer med hög 
marknadsandel kan därmed antas ha en mycket stark förhandlingsposition 
gentemot plattformens upphovsmakare. Även i detta fall gäller dock naturligtvis 
att det är svårt för enskilda aktörer oavsett styrka att ha inverkan på utvecklingen. 
Twentieth Century Fox förefaller dock ha spelat en roll i Blu-ray-sidans beslut att 
inkorporera ett hårt kopieringsskydd i formatet. Därtill tycks Warners varsel om 
att gå över till Blu-ray-sidan ha influerat Paramount att göra detsamma.   
 
Att innehållsleverantörernas respektive branscher inte enats bakom ett av 
formaten, beror troligen på att de största bolagen har sådant inflytande att de tror 
sig kunna vinna förmåner genom att spela ut formatens upphovsmakare mot 
varandra. Innehållsleverantörerna är också mest självständiga i förhållande till 
formaten av alla leden i värdekedjan, i och med att de befinner sig i slutet på den, 
närmast slutkonsumenten. De behöver varken bedriva egen utveckling eller köpa 
in utrustning med anledning av teknologiskiftet, och kan således enkelt byta sida 
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till det vinnande formatet.  Dessa företag befinner sig alltså i den förmånligaste 
positionen i förhållande till osäkerheten kring stridens utgång, och kan agera 
relativt sett potenta shapers genom no-regrets moves.  
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7 RESULTAT 
 
 
 
Resultatkapitlet inleds med en redogörelse för de diskrepanser och mönster som 
uppkommit i jämförelsen mellan kunskapsläget kring standardkrig och det 
insamlade empiriska materialet om standardkriget om nästa generations DVD. 
Vidare presenteras en reviderad modell för hur komplementföretag kan hantera 
den osäkerhet som uppkommer i samband med ett standardkrig. Värdekedjans 
implikationer för komplementföretags möjlighet att välja ett strategiskt 
förhållningssätt redovisas. Slutligen ges det i en tabell exempel på åtgärder och 
strategiska förhållningssätt som mindre komplementföretag, lika fallföretagen, 
kan implementera. 
 
 

7.1 Standardkriget 
 
Kriget om nästa generations DVD-format har analyserats utifrån det befintliga 
kunskapsläget rörande standardkrig. Delar av teorierna kring standardkrig har 
visat sig stämma väl överens med verkligheten medan andra teoriers tillämpning 
varit problematiska. 
 
Studien har påvisat att klassificering av standardkrig utifrån Shapiro & Varian 
(1999a) är problematisk. Kriget kan nämligen klassificeras som antingen 
rivaliserande evolutioner eller evolution (HD DVD) kontra revolution (Blu-ray), 
beroende på om konsumenternas eller skivtillverkarnas perspektiv beaktas.  Det 
råder alltså en avsaknad av precision i resonemanget som förs i Shapiro & Varian 
(1999a). Samtidigt är klassificeringsmetoden inte oanvändbar, eftersom arketypen 
evolution kontra revolution belyser kampen mellan överlägsen prestanda och 
kompatibilitet, vilket hjälper till att förklara de skilda strategiska prioriteringar 
som parterna i detta standardkrig gjort. Blu-ray-lägret har valt att satsa på 
prestanda framför bakåtkompatibilitet med tidigare produktionsutrustning. HD 
DVD-sidan i motsats prioriterat bakåtkompatiblitet.     
 
Enligt denna undersökning tävlar Blu-ray och HD DVD aktivt om tillgången på 
komplementprodukter och användarbas. Blu-ray har knutit till sig fler filmbolag 
som tidigare endast varit förknippade med HD DVD (Paramount, Warner Bros.) 
medan HD DVD har lockat över PC-tillverkaren HP (Hewlett Packard) som 
tidigare varit förbundet med Blu-ray. De olika formaten försöker således 
positionera sig något annorlunda och säkerställa en tillgång på 
komplementprodukter inom sin fokus. Blu-ray fokuserar på filmbranschen medan 
HD DVD koncentrerar sig på datorbranschen. Detta återspeglar teorierna om 
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tillgången på komplementprodukter som förs av Schilling (1999), Besen & Farrell 
(19994) och Shapiro & Varian (1999a, 1999b). Dessutom kan en god tillgång på 
komplementprodukter anses vara en signaling effect, då konsumenten kan ledas 
att tro att en teknologi är starkare på grund av de komplementprodukter som 
associeras till formatet. (Schilling, 1999)  
 
Utöver detta konkurrerar formaten även om en presumtiv användarbas (presumtiv 
eftersom formaten inte släppts på marknaden ännu). Sony har valt att inkorporera 
Blu-ray-spelare i deras nästa spelkonsol (Playstation 3) medan Toshiba förhandlar 
med lågpristillverkare i Kina i ett försök att få ner priserna på spelare till HD 
DVD så snart som möjligt. Utav dessa två strategier kan Sonys anses vara klokast, 
en användarbas skapas utan konsumenternas egentliga vetskap, vilket medför att 
många miljoner hushåll redan har en spelare när formaten börjar uppnå en 
spridning. Dessa strategier är i enlighet med diskussionen som Schilling (1999) 
och Noble & Gruca (1999) för om bundling och penetrationsprissättning. Enligt 
Audiodev var dylika strategier farliga eftersom företagen inte har kapacitet att 
leverera utrustning när efterfrågan skenar så tidigt i en produkts livscykel. 
Dessutom menade Audiodev att man därigenom endast ”köpte” sig ett löfte om att 
tillhandahålla dyr service på alla enheter man sålt till underpris. Det får dock antas 
att grundliga kalkyleringar utförts av respektive part och att dessa strategier 
ansetts vara sunda investeringar. Eventuella förluster som inbegrips i att 
inkorporera Blu-ray-spelare i Playstation 3 konsoler, alternativt i att tillåta 
lågkostnadstillverkning av HD DVD spelare i Kina, torde vara minimala jämfört 
med de förluster som en utebliven seger i standardkriget för med sig i form av 
förlorade royaltyintäkter.     
 
Ett av de områden där denna studies empiriska material visar tydligast avvikelse 
från den befintliga teorin är gällande strategiska allianser. Det som framkommit i 
denna studie är att strategiska allianser i standardkrig är kantade av politiska 
maktspel och i sig svårligen kan utgöra en grund för en analys av utgången i 
striden. Visserligen påtalar Shapiro & Varian (1999a) problematiken med att ha 
konsumentelektronikföretag och innehållsleverantörer i samma allians men detta i 
sig kan inte sägas helt förklara den upplevda misstron gentemot allianserna som 
komplementföretagen uppvisar. Således visar denna studie att strategiska allianser 
ej kan ses som en garanti för att ett format har en bred tillgång på 
komplementprodukter. Detta då komplementföretagens beslut om medlemskap 
ofta motiveras av egenintressen och inte alltid innebär ett åtagande att 
tillhandahålla komplementprodukter. Strategiska allianserna kan således sägas 
vara en svag värdemätare för den reella tillgången på komplementprodukter för 
formaten. Därmed inte sagt att strategiska allianser är helt betydelselösa, det kan 
antas att de kan ha en signaleringseffekt som syftar till att skrämma det 
rivaliserande formatet att ge upp.  
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Denna uppsats kan svårligen uttala sig om effekterna av path dependence i 
standardkriget om nästa generations DVD. En dylik analys torde endast vara 
möjlig efter att standardkriget avslutats och utgången blivit tydlig. Det som dock 
kan kommenteras är att Sony tidigare förlorat standardkrig på grund av att de inte 
insett betydelsen av komplementprodukter. Detta standardkrig tyder dock på att 
Sony lärt sig av tidigare misstag då de tidigt skaffade sig en tillgång på viktiga 
komplementprodukter från exempelvis innehållsleverantörer och 
konsumentelektroniktillverkare.  
 
En spekulation kring vilket av formaten som kommer att segra i detta standardkrig 
är inte inbegripet i denna studies syfte. Det som framkommit genom 
sekundärempiri samt intervjuer med fallföretagen är dock att en snabb resolution 
inte är sannolik. Så länge striden pågår och favören skiftar mellan aktörerna likt 
en böljande våg föreligger således en osäkerhet om den egentligen utgången av 
standardkriget om nästa generations DVD. 
 
 

7.2 Komplementföretagen 
 
 

7.2.1 Värdering av osäkerhet 

Denna studie anser likt Courtney et al. (1997) att ett standardkrig har ett antal 
distinkta möjliga utgångar vilket skulle klassificera det som en osäkerhet av nivå 
två. Därför utgår steget ”värdering av osäkerhet” i den modell för 
komplementföretags hantering av osäkerhet i samband med standardkrig som 
denna studie föreslår. (se figur 15) 
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Figur 15, Modell för komplementföretags hantering av osäkerhet under ett 
standardkrig (anpassad från Courtney et al., 1997) 

 
 

7.2.2 Värdekedjans inverkan på komplementföretags möjligheter 
att agera shapers 
 
 
Innehållsleverantörer  
 
Hög produktdifferentiering ger företag i denna kategori en betydande 
förhandlingsstyrka gentemot andra intressenter i kriget. Detta medför att de både 
kan påverka formatens utformning samt förhandla till sig förmånliga licensavtal. 
Därför kan en shaperstrategi medföra betydande vinster för innehållsleverantörer.  
 
Riskerna med en shaper-strategi är små. Eftersom innehållsleverantörer inte 
behöver göra egna investeringar i standardteknologin kan de relativt smärtfritt 
anpassa sig till olika eventuella utgångar i kriget. Innehållsleverantörer är det led i 
värdekedjan som drabbas minst av osäkerheten som standardkriget medför.  
 
 
Konsumenthårdvarutillverkare 
 
I detta led har gruppen konsumentelektronikföretag en hög produkt- och 
varumärkesdifferentiering. De har därmed också en ansenlig förhandlingsstyrka, 
och kan tjäna på en shaper-strategi. De har nämligen likt innehållstillverkare en 

1 Välj en 
strategisk 

positionering 

2 Skapa en  
åtgärdsportfölj  

3 Följ upp  
strategin aktivt  
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potentiell möjlighet att kunna utöva inflytande på formatens utformning och 
förhandla till sig förmånliga licensavtal.  
 
En shaperstrategi medför inga betydande risker för dessa företag. Eftersom de är 
kunder till plattformernas upphovsmakare och har differentierade 
komplementprodukter är det osannolikt att de skulle få repressalier från rivalen till 
den part de väljer att stödja.  
 
Skivtillverkare, som också befinner sig i detta led av kedjan, har en lite 
annorlunda situation. Deras produkter har låg differentieringsgrad och enskilda 
företag i denna grupp har därmed liten förmåga att utöva inflytande på formaten. 
Plattformens upphovsmakare kan vända sig till konkurrenterna om de försöker 
ställa krav. Däremot kan de samarbeta och låta en branschorganisation agera 
shaper. Detta ger möjligheter till att utöva påtryckningar för det format som är 
bäst ur deras synpunkt, vilket tycks vara HD DVD, utan att det egna företaget 
hamnar i onåd hos den andra sidan i kriget.  
 
 
Industrihårdvarutillverkare 
 
Dessa företag har lite att vinna och mycket att förlora på en shaperstrategi, 
oberoende av deras marknadsposition i sin bransch. Den varumärkes- och 
produktdifferentiering som existerar för dessa företag är nämligen inte tillräcklig 
för att generera en förhandlingsstyrka. De är varken oumbärliga för kunderna eller 
plattformsleverantörerna, och har därför mycket att förlora om de väcker någon av 
dessa gruppers missnöje.  
 
För konsumentelektronikföretagen innebär dessutom förekomsten av två format, 
och de krav de ställer på parallell utveckling, en möjlighet att stärka sin position 
gentemot konkurrenterna.  
 
 
Sammanfattning 
 
Figur 16 illustrerar vilka led i värdekedjan som har förutsättningar att välja en 
shaper-strategi. Detta betyder dock ej per automatik att företag i dessa skikt har 
möjlighet att påverka kriget eftersom den möjligheten även beror på en rad andra 
faktorer som t ex varumärkets styrka. Som figuren visar så hör inte 
industrihårdvarutillverkare till dem som kan välja att agera shapers. De kan sägas 
sitta i kläm mellan de två angränsande leden i kedjan, dels plattformens 
upphovsmakare som ej är komplementföretag men som uppenbarligen formar 
kriget och dels konsumenthårdvarutillverkare som även de har möjligheter att 
välja en shaper-strategi. Innehållsleverantörer är det skikt som har bäst 
förutsättningar att implementera en shaper-strategi. 
 



 86

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 16 Värdekedjan (modifierad från Cusumano & Gawer, 2002) 
 
 

7.2.3 Fallföretagens strategiska förhållningssätt 
 
Denna studie har visat att inga av fallföretagen använt sig av en shaper-strategi. 
Audiodev har anammat en adapter strategi medan M2 valt en reserving the right 
to play-strategi. Audiodevs val av adapter strategi kan vara förknippat med deras 
hemvist i värdekedjan. Behovet av testutrustning för de olika formaten uppstår 
mycket tidigt i ett standardkrig, därför måste Audiodev vara kvicka på fötterna i 
utvecklingen av ny utrustning. M2, å andra sidan, kan i egenskap av tillverkare av 
replikeringsutrustning vara något mer pragmatiska i sitt förhållningssätt eftersom 
den stora efterfrågan på produktionsutrustning inte återfinns i detta skede av 
standardkriget. M2 måste dock fortskrida med investeringar av inkrementell natur 
för att inte bli omsprungna av konkurrenterna. När det gäller DCM har denna 
studie identifierat en ny typ av strategiskt förhållningssätt. DCM väljer att inte 
göra några investeringar i dagsläget utan förlitar sig på att konkurrenter och 
samarbetspartners, som har produktionskapacitet, kan legotillverka eventuella 
beställningar som mottages i det nya formatet.  När volymerna av 
legotillverkningen når en kritisk nivå gör DCM en ny bedömning av läget och 
väljer eventuellt att själva köpa in tillverkningsutrustning för det nya formatet. 
Denna undersökning väljer att kalla den nya typen av strategiskt förhållningssätt 
för ”piggybacking”, att initialt avvakta och försäkra sig om att kundernas 
eventuella behov kan tillgodoses genom legotillverkning för att i ett senare, 
mindre osäkert skede, själva helhjärtat gör en satsning på den nya teknologin.  
Logiken bakom detta förhållningssätt är att låta konkurrenterna ta den stora risken 
i tider av osäkerhet.  
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7.2.4 Fallföretagens åtgärdsportföljer 
 
Enligt Courtney et al. (1997) finns det tre typer av åtgärder som företag kan 
använda sig av under osäkerhet: big bets, options och no-regrets-moves. Big bets 
innebär djärva åtgärder – stora satsningar i form av betydande investeringar som 
antingen generar stora vinster eller förluster. Eftersom undersökningen inte 
uppdagat några exempel hos fallföretagen på big bet åtgärder utgår big bets från 
figur 17. 
 
Denna studie ger exempel på åtgärder av options- och no-regrets-moves-typ. 
Dessa åtgärder är sådana som fallföretagen menat att de drar nytta av under 
osäkerheten som ett standardkrig för med sig. (Se figur 17) 
 
Ett exempel på en options åtgärd är att skapa anpassningsbara 
utvecklingsprocesser. Dessa processer kan innefatta användandet av modularitet 
eller plattformsarkitektur samt optimeringen av organisationsstrukturen. Både 
Audiodev och M2 sade sig använda denna åtgärd för att minimera de kostnader 
och den tidsåtgång som utveckling på två spår innebär. Som ett annat exempel 
angav M2 vidare att de i största möjliga mån försökte anpassa gammal teknologi 
till nya produkter för att ytterligare pressa kostnadsbilden. Audiodev och M2 
förtäljde också att de arbetade med utvecklingspartners för att dela på 
utvecklingskostnader samt få till ett utbyte av kompetenser.  
 
Ett exempel på en no-regrets-move är, som Audiodev berättade, att deras 
medverkan i intresseorganisationer har bidragit till att stärka deras varumärke i 
branschen. DCM med sin piggybacking-strategi menade att den viktigaste 
åtgärden var att säkerställa möjligheten att utnyttja legotillverkning när företaget 
inte själva hade kapacitet för de nya formaten.  
 
 

7.2.5 Fallföretagens aktiva uppföljning av strategin 
 
Courtney et al. (1997) poängterade i sin modell vikten av att aktivt följa upp den 
strategi som valts. Detta steg bibehålls i den modell som presenteras i denna 
undersökning. 
 
Alla tre företagen uppgav att de var medlemmar av intresse- eller 
branschorganisationer som ger upphov till ett informationsflöde om 
standardkriget. Fallföretagen utnyttjar sitt medlemskap således för att assimilera 
och analysera ny kunskap om de stridande formaten, information som skulle 
kunna ligga till grund för en ändring av åtgärdsportföljen. (Se figur 17) 
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Figur 17, Fallföretagens möjliga åtgärder samt uppföljning av strategin 
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8 DISKUSSION 
 
 
 
I detta kapitel förs en slutdiskussion där tankar kring arbetet dryftas, studien 
utvärderas och förslag på vidare forskning ges. 
 
Existerande teori om standardkrig har i stora drag visat sig användbar som 
förklaringsunderlag till utvecklingen i striden om nästa generations DVD. 
Gällande standardaspiranters agerande har denna undersökning inte påträffat 
några data som kan sägas förkasta tidigare antaganden. Detta kan till del vara 
förknippat med det faktum att standardkriget som granskats ännu inte avslutats.  I 
och med att en klar utgång inte utkristalliserats går det inte att med säkerhet 
avgöra giltigheten i de påståenden som befintlig teori gör, gällande utslagsgivande 
faktorer i standardkrig.  
 
Således är det befogat att diskutera huruvida det är meningsfullt att studera 
standardkrig innan de avslutats. Det finns argument som stödjer genomförandet av 
en undersökning med dessa betingelser. Redan i detta läge av kriget finns det en 
uppsjö av sekundärempiri som belyser de händelser som inträffar i det inledande 
skedet av ett standardkrig. Sammanställningen av detta material underlättar senare 
jämförelser.  
 
Dessutom finns det en unik förtjänst som denna studie har: tack vare att den 
utförts under pågående krig har primärempirin rörande fallföretagen kunnat ge en 
precis inblick i hur mindre komplementföretag resonerar i stridens hetta. 
Intervjuobjektens syn på händelserna är färgade av tidpunkten och kan sannolikt 
komma att ändras till viss del i efterhand. Därmed hade en senare studie 
förmodligen inte kunnat återspegla komplementföretagens upplevda situation med 
samma exakthet.   
 
Litteraturgenomgången som gjordes till denna studie visade på att det finns 
extensiv dokumentation och forskning som behandlar tidigare standardkrig, samt 
en hord av teorier om vilka faktorer som spelar in vid etablering av nya 
standarder. Slående är att samtliga teorikällor som påträffats fokuserar på de 
förhållanden som rör standardaspiranterna. Genomgående avhandlas hur dessa 
företag ska gå till väga för att öka chanserna för att just deras teknologi ska segra 
genom olika åtgärder, som exempelvis att säkra tillgången på viktiga 
komplementprodukter. Komplementföretagens gestaltas i regel som instrument 
vilka standardaspiranterna bör utnyttja till sin fördel. Ingen teori har påträffats 
som avhandlar vilka utmaningar och möjligheter ett standardkrig skapar för 
komplementföretag, valen de ställs inför etc. Denna företeelse är särskilt 
uppseendeväckande i ljuset av det faktum att det oftast handlar om endast ett fåtal 
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aktörer som försöker sätta standards, medan de komplementföretag som berörs 
kan vara flera tusen till antal.  
 
Anledningarna till att komplementföretagsvinkeln inte fått mer utrymme är svåra 
att uttala sig om. Möjligen kan det ha att göra med ämnets omfattning och 
komplexitet. Som denna studie visat går det inte att betrakta komplementföretag 
som en homogen grupp, som befintlig teori har en tendens att göra. Dessa företag 
har alla specifika resurser och kompetenser, och är spridda över en mängd 
branscher med helt olika konkurrensvillkor. De har följaktligen också vitt skilda 
intressen, strategier, och handlingsmönster när de konfronteras med ett 
standardkrig.  
 
Denna studie har beskrivit och analyserat hur tre svenska komplementföretag 
tänker och agerar i en standardkrigssituation med utgångspunkt i teorier kring 
osäkerhetshantering. Hur värdekedjan spelar roll för komplementföretags 
inflytande på kriget har även undersökts. Dessa angreppssätt är bara några i 
mängden av möjliga infallsvinklar som kan bidra till att öka förståelsen kring 
detta ämne.  
 
Vidare forskning skulle kunna koncentrera sig på att undersöka detta standardkrig 
och fallföretagens utveckling efter det att striden är avslutad och en utgång 
utkristalliserats. En sådan undersökning hade varit av intresse då man kunnat 
jämföra och tydliggöra skillnaderna i att studera ett pågående standardkrig med att 
studera ett avslutat standardkrig. Ett annat angreppssätt kan vara att göra en studie 
med särskild fokus på de mäktigaste komplementföretagens strategier under 
standardkriget. Möjligheterna att få tillgång till förstahandsinformation om detta 
ämne är sannolikt större efter det att striden avgjorts. En ytterligare möjlig 
forskningsvinkel är att studera ett eller flera av denna studies fallföretag mer 
ingående och därmed belysa även mindre detaljer i deras agerande som kan vara 
av intresse.  
 
Tanken bakom denna uppsats har varit att bryta likriktningen inom forskningen på 
ämnet standardkrig. Förhoppningen är att undersökningen har kunnat ge 
inspiration till andra att ta vid där den slutar och bege sig ännu djupare in i 
komplementföretagens outforskade terräng. 
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10 BILAGOR 
 
 
 
Intervjufrågor 
 

1. Vad ser ni för potential för ert företag i och med den nya DVD-
standarden? 

 
2. Vilka nackdelar innebär ett standardkrig för ert företag? 

 
3. Finns det några fördelar? 

 
4. När tror ni att den nya generationens DVD tar över marknaden från det 

gamla DVD-formatet? 
 

5. Hur ser ni på framtiden för lagringsmedia?  
 

6. Vilka fördelar respektive nackdelar har de olika formaten enligt er?  
 

7. Vad är den viktigaste funktionen som den nya teknologin kommer att ha 
för konsumenterna? 

 
8. Många bedömare menar att Blu-ray kommer att gå segrande ur striden. 

Vad är er syn på detta? 
 

9. Vilka är de viktiga faktorerna i valet av en part i ett standardkrig?  
 

10. Hur tror ni andra komplementföretag resonerar (filmbolag etc.) kring de 
dessa faktorer? 

 
11. Vilken sorts komplementföretag är ”kritiska”(har ett avgörande inflytande 

på andra aktörers vägval)? 
 

12. Vilka företag är kritiska för ert vägval? 
 

13. Viket/vilka format stödjer ni och varför har ni valt som ni gjort? 
 

14. Blu-ray började enligt våra uppgifter att utvecklas flera år innan HD-DVD. 
När började ni er utveckling av maskiner/skivor till respektive format? 

 
15. Genomförde ni någon systematisk analys av parterna i kriget innan ni 

började utveckling av maskiner/skivor till formaten? 
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16. Hur påverkas ni när ett format går segrande ur striden och det andra ”dör 

ut”, med tanke på att ni har utvecklat produkter åt båda formaten? 
 

17. Kan ni beskriva er bransch: Vilken marknadsandel har DCM? Vilka är era 
viktigaste konkurrenter, kunder och leverantörer. Har någon av dem tagit 
ställning i kriget? 

 
18. Vilka resurser och kompetenser har ni som särskiljer er från 

konkurrenterna? 
 

19. I och med standardkriget blir ni tvungna att driva utveckling på två fronter. 
Vilka resurser krävs för detta? 

 
20. Är dessa resurser och kompetenser något som alla era konkurrenter också 

innehar eller ger de er en konkurrensfördel jämfört med vissa av 
konkurrenterna? Är denna fördel betydande? 

 
21. Kan man använda sig av modularitet i det tekniska utvecklingsarbetet av 

maskiner för dessa format? 
 

22. Hur har ni organiserat er tekniska personal med tanke på de två olika 
formaten? 

 
23. Försöker ni arbeta med utvecklingspartners för att dela på kostnader och 

utbyta kompetenser? 
 

24. Är ni med i några av intresseorganisationerna kring formaten? Deltar ni 
aktivt i dessa? Vilka fördelar kan ni dra av dem? 

 
25. Hur är ert företag positionerat på marknaden? T.ex. 

lågkostnadstillverkning eller differentierade produkter? 
 

26. Hur påverkar standardkriget er konkurrenssituation? 
 

27. Kräver era produkter ett licensavtal från Sony och Toshiba? 
 

28. Tror ni att slutkunder kommer sukta efter denna nya standard eller vara 
initialt avvaktande och vänta in en eventuell ”segrare”? 

 
29. Har ni utvecklat någon strategi eller anpassat organisationen för att bättre 

kunna hantera de situationer som ert företag försätts i under ett 
standardkrig? 
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30. Hur länge har ert företag verkat på marknaden? Vad har ni för omsättning? 
Hur länge har du arbetat på ert företag? Vad är er befattning? 

 


