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 FÖRORD 

 

Framför er har ni vårt Examensarbetet inom ämnet strategi.  

Vi hoppas att vår uppsats ska bidra till en ökad förståelse för mindre företags 

diversifieringsmöjligheter på en annan marknad.  

 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Ola Mattisson, Ekonomidoktor och Universitetslektor 

vid Företagsekonomiska institutionen, vid Lunds Universitet.  

Ola har varit till stor hjälp och ett utmärkt bollplank genom hela vårt uppsatsskrivande.  

Ola har inspirerat oss till nya tankegångar och motiverat oss till att alltid prestera lite bättre.  

Vi kunde inte ha haft en bättre handledare.   

 

Vi vill tacka vårt fallföretag, Lilla Serviceföretaget AB för deras stöd och förtroende under hela 

vårt uppsatsarbete.  

 

Vi vill även tacka våra intervjupersoner inom vindkraftsbranschen för deras engagemang och 

vänliga inställning till vår studie.  

 

Slutligen vill tacka våra nära och kära för deras stöd och tålamod under ett halvårs tid med 

mycket diskussioner kring vindkraftturbiner och diverse annat. 

 

 

Malin Andersson & Sofia Starkman 
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SAMMANFATTNING 

 

Uppsatsens titel: Diversifieringsmöjligheter för ett mindre företag på en annan marknad - En 

strategisk fallstudie av vindkraftsbranschen  

Seminariedatum: 2012-05-28  

Ämne/kurs: FEKN90 (30 HP), Magisteruppsats inom Business Strategy   

Författare: Malin Andersson och Sofia Starkman 

Handledare: Ola Mattisson 

Fem nyckelord: Konkurrensfördelar, kärnkompetens, omvärldsanalys, SME:s, strategisk 

kapacitet.  

Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera hur ett mindre företag kan etablera sig 

och skapa konkurrensfördelar på en annan marknad. För att undersöka ovanstående 

frågeställning har uppsatsen tre delsyften: 

a. bygga upp en teoretisk referensram. 

b. ge en empirisk beskrivning av ett fall. 

c. genomföra en analys för att identifiera centrala faktorer, som avgör etableringsmöjligheter för 

ett mindre företag på en annan marknad.  

Metod: En kvalitativ, explorativ fallstudie, induktiv metod med semistrukturerad intervjuform. 

Teoretiska perspektiv: Resource-based view där kärnkompetens, konkurrensfördelar och 

värdekedjeanalys undersöks. Market-based view där marknaden undersöks utefter en PEST-

analys och Five Forces-analys. 

Empiri: Studieobjekten har varit ett mindre företag, som verkar inom underhållsbranschen, och 

vindkraftsbranschen. Fallföretaget önskar etablera sig på vindkraftsmarknaden, varvid en 

marknadsanalys av denna bransch genomförts. Uppsatsen har genomförts på uppdrag av 

fallföretagets vd och vice vd samt Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet.  

Slutsats: Den problemformulering som denna studie har centrerat kring har varit: “Vilka 

faktorer avgör hur ett mindre företag kan etablera sig, och skapa konkurrensfördelar på en 

annan marknad?”. För att besvara denna har vi använt den modell som konstruerats och testats 

specifikt för denna studie. De faktorer som vi uppfattat som avgörande är följande: 

 Konkurrensfördelar, värdekedjan och kärnkompetenser 

 Makrofaktorer såsom politiska/juridiska, ekonomiska, sociokulturella, teknologiska samt 

konkurrenskrafter på den potentiella marknaden.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Title: Diversification opportunities for a SME on another market - A case study of the wind 

power industry  

Seminar date: 28th of May, 2012  

Course: FEKN90 (30 HP), Master theses in Business Strategy 

Authors: Malin Andersson and Sofia Starkman 

Advisor/s: Ola Mattisson  

Key words: Competitive advantage, Core competence, Business environment analysis, SME’s, 

strategic capacity.  

Purpose: The purpose of this paper is to explain and analyze how a Small/Medium Enterprise 

(SME), can establish itself, and create a competitive advantage, on another market. In order to 

examine the question concerned, this paper will have a threefold purpose to explain and 

understand: 

a) create a theoretical framework 

b) give an empirical description of the case 

c) identify critical success factors, through an analysis that determines the possibilities for a SME 

to establish itself on another market.  

Methodology: A qualitative, explorative case study, inductive methodology with a semi 

structured interview form. 

Theoretical perspectives: The Resource-based view is used in order to understand core 

competencies, based on the value chain analysis and competitive advantage analysis. The 

Market-based view is used in order to understand the market, based on a PEST analysis and a 

Five Forces analysis.  

Empirical foundation: The case study objects has been a SME that currently operates in the 

service business, and the wind power industry. The case study company wishes to establish 

themselves on the wind power industry, and therefore we have conducted a market analysis of 

this business sector. The study has been performed by assignment from the President and Vice 

President of the case study company and from the Lund University School of Economics and 

Management. 
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Conclusions: The question which this study focuses on is “Which factors determine whether it is 

possible for a Small/Medium Enterprise (SME), to establish itself on another market, based on 

its core competence?” In order to answer this question we have used the model which has been 

constructed and tested throughout this study. We have identified the following factors as the 

most relevant:  

 Competitive advantage, the value chain and core competencies. 

 Macroeconomic factors such as political/judicial, economic, social, technological and 

competitive forces on the potential market.  
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1. Inledning 

 

Detta kapitel avser att belysa den utveckling som skett inom strategisk forskning, med 

utvecklingen av analysverktyg kring interna och externa förhållanden, som påverkar ett företags 

diversifiering. Problembakgrunden leder fram till uppsatsens frågeställning och syftet.  

 

1.1 Problembakgrund 

 

Begreppet strategi var ursprungligen kopplat till krigsföring och hur länder kunde styra sina 

trupper (Melander et al. 2008, s. 15). De senaste åren studeras begreppet strategi oftast utifrån ett 

företags val av aktiviteter och resurser för att utnyttja sin kärnkompetens och därmed uppnå 

konkurrensfördelar (Porter 1996, Johnson et al. 2008, s. 3, Prahalad et al. 1990). Forskningen 

kring strategi och konkurrenskraft har länge fokuserat på begreppet kärnkompetens som 

konkurrensfördel (Johnson et al. 2008, s. 3). Prahalad och Hamel diskuterar också kring 

kärnkompetens, och dess vikt för att ett företag ska kunna vara konkurrenskraftigt (Prahalad et 

al. 1990). Deras centrala forskning kretsar kring större internationella företag, som köper upp 

kompetenser för att utöka sin produktportfölj. Prahalad et al. belyser diversifieringsstrategier 

utifrån ett större företags perspektiv. De olika diversifieringsstrategier gällande nytt 

marknadsinträde, som Prahalad och Hamel diskuterar, är via uppköp eller via ett joint venture 

(Prahalad et al. 1990). En diversifieringsstrategi via uppköp ger företaget en möjlighet att snabbt 

etablera sig på marknaden. Företaget kan då dra nytta av den position samt erfarenhet som det 

uppköpta företaget besitter (Investopedia.com 1). En diversifieringsstrategi i form av ett joint 

venture kan beskrivas som en juridisk sammanslagning av två redan befintliga företag, som 

önskar skapa ett nytt gemensamt företag (Investopedia.com 2).  

 

Vad Prahalad och Hamel förespråkar är att se bortom företags direkta produkter, och försöka 

identifiera den kärnkompetens som kan vara applicerbar på alla möjliga produkter i portföljen. 

Denna undersökning skulle kunna belysa kompetenser som är centrala för ett företags strategiska 

möjligheter (Prahalad et al. 1990).  
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Studier av denna typ fokuserar ofta på större företag på välkända marknader, med hög 

konkurrens och minskande vinstmarginaler. De studier som tidigare genomförts, beskriver större 

företag som lagt fokus på sin kärnkompetens, och utnyttjat denna för att utöka produktportföljen. 

Ett exempel är The Virgin Group som applicerar ett starkt företagsnamn och entreprenörskap på 

nya produkter (Johnson et al. 2008, s. 289-290). The Virgin Group verkar på många olika 

marknader, med många olika produkter, för att genom diversifiering upprätthålla företagets vinst 

(Johnson et al. 2008, s. 256, 289-291). Ett annat exempel är General Electric, som erbjuder 

produkter som sträcker sig från byggverktyg, till vindkraftverk, till banktjänster (Kenny 2009, s. 

10).  

 

Diversifieringen hos the Virgin Group har generellt sett skett genom joint ventures och uppköp 

(Johnson et al. 2008, s. 289-290). Detta är en diversifieringsstrategi, som är vanligast bland 

större företag, som önskar etablera sig på en annan marknad (Foss, 1997, s. 39). En annan typ av 

diversifieringsstrategi är en sådan som Sony genomfört. Här har företaget fokuserat på det 

tekniska kunnande som finns internt, och valt att applicera detta på nya produkter av samma typ. 

Teknisk expertis som kärnkompetens blir då grundstenen för diversifieringsval (Johnson et al. 

2008, s. 261, Prahalad et al. 1990). 

 

Dessa studier av större företag fokuserar på diversifiering som ett företags möjlighet till inträde 

på en redan etablerad marknad. Detta blir då en utökning av den företagsportfölj som 

moderbolaget idag besitter (Prahalad et al. 1990). Inträde på den andra marknaden görs ofta via 

uppköp, då större företag köper in sig på marknaden genom förvärv av mindre företag. Tillväxt 

på detta sätt är ett relativt billigt sätt att expandera på, utan att det kostar företaget i form av 

interna kärnkompetenser eller tid. Ett hinder för en sådan strategi, är att det krävs en viss 

finansiell kapacitet för att kunna genomföras (Foss, 1997, s. 39). Från den sammanställning som 

Wan et al. publicerade 2011, för empirisk forskning kring diversifiering, ser man ofta orden 

“large”, “synergies” och “core competences”. Dessa författare menar att diversifieringsforskning 

har lagt mycket fokus på interna resurser, men frångått hur exempelvis externa förhållanden kan 

styra företags diversifieringsval. Luckor i forskningen tydliggörs därmed, gällande mindre 

företag, och externa faktorer som kan påverka etableringsmöjligheter (Wan et al. 2011).  
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Det tydliga forskningsfenomenet hos ovan nämna författare har varit att studera teorier med 

större, välkända företag som studieobjekt. Vi har i denna uppsats funderat kring, om samma 

teorier är användbara för mindre företag. Som följd av dessa funderingar försöker denna uppsats 

empiriskt testa teorier, på ett mindre företag. För att avgränsa vad som är ett mindre företag följer 

följande definition från Europeiska Kommissionen för ett small/medium enterprise (SME):”ett 

litet till medelstort företag har färre än 250 anställda och har under de två senaste 

räkenskapsåren haft en balansomslutning som ej överstiger 43 miljoner euro respektive en 

omsättning som understiger 50 miljoner euro” (Europeiska Kommissionen, definition av SMEs).  

 

Vår studie ämnar diskutera de teorier som applicerats på större företag, och analyserar om dessa 

kan användas i samma utsträckning på mindre företag. Fenomenet, som studeras, är om det är 

möjligt för mindre företag att utnyttja diversifiering som etableringsmetod på en annan marknad. 

Dock utan att det behöver innebära uppköp av en befintlig aktör. Uppköp som 

diversifieringsstrategi kan vara ett svårt alternativ hos ett företag, som uppfyller EU:s definition 

av ett SME, då den finansiella kapaciteten är begränsad (Prahalad et al. 1990). Fokus för en 

diversifieringsstrategi skulle istället kunna vara att använda kärnkompetenser, som basis för 

nytänkande, på en annan marknad (Prahalad et al. 1990).  

 

Studieobjektet blir att hitta ett företag som väljer att utöka sin produktportfölj med ytterligare en 

produkt eller service, samtidigt som man behåller sin verksamhet på sin nuvarande marknad. 

Diversifiering i ett sådant fall, handlar om att utöka sitt verksamhetsområde i form av andra 

produkter eller tjänster, utan att flytta företaget geografiskt.  

 

Vi har i samband med denna uppsats funderat kring vinstgenererande marknader, speciellt i 

samband med lågkonjunkturer, och hur företag hanterar sådana konjunktursväxlingar. I samband 

med en lågkonjunktur kan företag uppleva lägre marginaler och låg tillväxt, varvid överkapacitet 

och outnyttjad kompetensbas kan diskuteras. Detta leder oss vidare till denna uppsats 

problemformulering och syfte.  
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1.2 Problemformulering 

 

“Vilka faktorer avgör hur ett mindre företag kan etablera sig, och skapa konkurrensfördelar 

på en annan marknad?” 

 

1.3  Syfte 

 

Syftet med studien är att beskriva och analysera, hur ett mindre företag kan etablera sig, och 

skapa konkurrensfördelar på en annan marknad. För att undersöka ovanstående frågeställning har 

uppsatsen tre delsyften: 

 

a. bygga upp en teoretisk referensram. 

b. ge en empirisk beskrivning av ett fall. 

c. genomföra en analys, för att identifiera centrala faktorer, som avgör etableringsmöjligheter för 

ett mindre företag, på en annan marknad.  

 

1.4 Disposition 

 

Vår uppsats är strukturerad på följande sätt: 

I avsnitt 1 redogör vi för den problembakgrund, problemformulering samt syfte, som ligger till 

grund för vår uppsats. I avsnitt 2 redogör vi för vår metod där vårt tillvägagångssätt beskrivs mer 

ingående. I avsnitt 3 presenterar vi vår teori som utgör vår teoretiska referensram. I avsnitt 4 

presenterar vi den externa empiri som senare kommer att appliceras på den vänstra sidan av vår 

modell. I avsnitt 5 presenterar vi den interna empiri som kommer att appliceras på den högra 

sidan av vår modell.  

 

Avsnitt 3,4 och 5 analyseras tillsammans i avsnitt 6 där det empiriska materialet testas i den 

modell som vi konstruerat. Data presenteras separat, men analyseras parallellt för att visa på 

strategiska luckor på marknaden, och hur vårt fallföretag kan fylla dem. I avsnitt 7 framkommer 
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den rekommendation och tolkning av modellen som är användbar för vårt fallföretag. Avsnitt 8 

ger ett mer generellt svar på frågeställning och syfte från avsnitt 1. För vidare forskning och 

tolkning av det arbetssätt som vi valt hänvisar vi läsaren till avsnitt 9.   
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2. Metodbeskrivning 

 

Detta kapitel avser att ge en detaljerad beskrivning av uppsatsens tillvägagångssätt, i försöket 

att besvara problemformuleringen.  

 

2.1 Forskningsansats 

 

Denna uppsats har undersökt vad våra tre delsyften sagt tillsammans. Utifrån dessa delsyften har 

vi belyst en potentiell marknad och hur ett mindre företag kan etablera sig på denna. 

Frågeställningen, har centrerat kring “Vilka faktorer avgör hur ett mindre företag kan etablera 

sig och skapa konkurrensfördelar på en annan marknad?” Frågans karaktär har inneburit att den 

kvalitativa forskningsprocessen varit den som har stämt bäst överens, då insamling och analys av 

data har sin tyngdpunkt på ord och inte kvantifiering. Teorin i denna uppsats har kretsat kring 

den empiri samt datainsamling som vi genomfört, för att kunna besvara frågeställningen. Detta 

kan även benämnas som en induktiv syn på förhållandet mellan teori och empiri (Bryman & Bell 

2011, s. 297).  

 

Studien kan beskrivas som en explorativ fallstudie. En explorativ fallstudie kan definieras som 

“investegates a contemporary phenomenon within its real-life context; when the boundaries 

between phenomenon and context are not clearly evident; and in which multiple sources of 

evidence are used” (Backman 1998, s. 55). Fallstudien har två objekt, som belyses i syftet, då 

faktorer på en marknad och faktorer inom ett mindre företag utgör denna uppsats fall.  

 

Vi har i samband med studien hittat ett mindre företag som uppfyllt EU:s definition av ett SME. 

Företaget har en önskan om att diversifiera sig, och etablera sig på en annan marknad. Vi har i 

vår studie därför tittat på interna resurser och externa faktorer, som påverkar 

diversifieringsmöjligheterna för ett mindre företag. 
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Utöver en analys av de interna resurserna i vårt valda fallföretag, har vi även genomfört en 

marknadsanalys av en potentiell marknad. För att denna studie ska bidra med något nytt till 

forskningsfältet kring strategi, har vi valt att studera ett mindre företags möjligheter till en 

etablering på vindkraftsmarknaden, utifrån en teoretisk referensram som tidigare testats på större 

företag. Vi har valt att använda delar av den klassiska strategiteorin. Utöver denna har vi 

genomfört en analys för att identifiera centrala faktorer, som avgjort etableringsmöjligheter för 

ett mindre företag på en annan marknad. Denna analys har summerats i en modell som vi 

konstruerat utefter den teoretiska referensramen. Modellen har modifierats efter den empiriska 

undersökningen, och slutligen analyserats utefter de skillnader och/eller likheter, som vi sett i 

teorin och empirin. Genom insamlandet av data, samt vald teori, har vi genomfört en heltäckande 

analys för att kunna besvara vår frågeställning.  

 

2.2 Val av teori 

 

Som tidigare nämnts i denna uppsats har vi undersökt interna och externa faktorer, som lett fram 

till ett företags etableringsmöjligheter på en marknad. Mest citerade inom det strategiska fältet 

gällande diversifiering och interna analyser är Wernerfelt samt Porter. Dessa två teoretiker är 

inflytelserika med teorier kring resurser och kärnkompetens. Dessa teoretiska synsätt anser vi 

vara applicerbara på den fallstudie som vi genomfört, då det företag som vi studerat står vid ett 

strategiskt vägskäl. Fallföretaget reflekterar över huruvida interna kompetenser kan användas 

inom fler branscher än den man verkar inom i dagsläget. Den teoretiska diskussionen presenteras 

i avsnitt 3.  

2.2.1 Beskrivning av valda teorier 

 

Basis för hela uppsatsens studie har varit forskning kring konceptet strategi. Konceptet strategi 

fokuserar på företags planer, och avgränsar vilka aktiviteter som ska genomföras. Begreppet kan 

delas upp i två huvudsynsätt; resource-based view och market-based view (Heracleous 2003, s. 

9). De teorier som vi har identifierar som mest relevanta för denna studie, är teorier kring 

resurser och marknadsanalys. Att vi valt dessa teorier kring konkurrensfördelar och 
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marknadsfaktorer, grundar sig i den frågeställning och det problem som vi identifierat, och 

relaterar till kärnkompetens. Som nämnts ovan har studien sitt fokus på mindre företags 

möjligheter till diversifiering och etablering på en annan marknad. Vi ser då utnyttjandet av 

kärnkompetens, som av stor betydelse. Market-based view blir applicerbar, då denna teori 

belyser förhållanden på marknaden, i koppling till Porters Five Forces samt Johnson et al’s 

PEST analys. Även om Porter anser att hans Five Forces-analys är fullt tillräcklig för att 

analysera marknaden, så har vi ändå valt att använda PEST-analysen som ett komplement. Detta 

är för att tydliggöra de makroekonomiska förhållanden som påverkar de fem krafter som Porter 

beskriver i sin Five Forces-analys.  

 

Det teoretiska avsnittet avslutas med en SWOT, som summeringsverktyg, för att ytterligare 

belysa den teoretiska diskussionen för läsaren. Summan av market-based view och resource-

based view, genom summeringen av en SWOT, visar på det som i denna uppsats beskrivs som ett 

företags strategiska kapacitet. Strategisk kapacitet förtydligar vi genom att konstruera en modell, 

som visar på de centrala faktorer, som vi tror är avgörande för ett företags diversifieringsbeslut. 

Basen för modellen kommer från Roos et al:s modell, som vi modifierat utefter våra behov. Roos 

et al:s modell diskuterar strategisk kapacitet i form av ett företags interna resurser som en 

summering av resource-based view (Roos et al. 1998, s. 116-117). Vi har därför modifierat 

modellen för att täcka in analyser av faktorer som diskuteras i market-based view. Den risk vi 

kan se med valda teorier är att de kan vara för generella och därmed inte bidra till en tillräckligt 

djupgående analys. 

 

2.3 Val av empiriskt material 

 

Som vi beskrivit ovan, har vi som studieobjekt i uppsatsen ett mindre företag, enligt EU:s 

definition av ett SME, samt den bransch de önskar ta sig in på. Utgångspunkten för 

undersökningen har varit ett problem som fallföretaget, Lilla Serviceföretaget AB (LS AB), 

upplever. LS AB uppfyller de kriterier som vi satt upp för den fallstudie som vi genomfört i 
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denna uppsats. Vi bedömde därför att LS AB var en god utgångspunkt för att testa den teoretiska 

referensram som vi satt samman, och som ovan nämnts som ett av uppsatsens delsyften.  

Till följd av det problem som LS AB upplever, har vår undersökning karaktäriserats av ett 

outside-in perspektiv. Detta innebär att undersökningen av marknaden baserats på företagets 

problem, men utan en direkt koppling mellan företaget och marknaden. Utgångspunkten har varit 

fallföretagets problem, varvid det finns en koppling då intervjufrågorna baserats till viss del på 

företagets önskan. Dock har inte fallföretaget styrt helt och hållet. Fallstudier kan upplevas som 

problematiska, då gränsdragning för undersökningsområdet kan vara svårdefinierad. I denna 

studie har gränserna dragits av tidigare teoretiker, tillsammans med önskemål från LS AB. 

Därmed har fallet blivit tydligt definierat, och på så sätt undviker vi problematiken med ett fall 

som Backman (2008) refererar till (Backman 1998, s. 55).  

 

Lilla Serviceföretaget AB, som fallstudien baserats på, är ett SME företag enligt EU:s definition: 

small/medium enterprise (SME):”ett litet till medelstort företag har färre än 250 anställda och 

har under de två senaste räkenskapsåren haft en balansomslutning som ej överstiger 43 miljoner 

euro respektive en omsättning som understiger 50 miljoner euro” (Europeiska Kommissionen, 

definition SMEs), som verkar inom underhållsbranschen. Denna definition är applicerbar på LS 

AB då detta företag har runt 100 anställda och har en omsättning och balansomslutning på 250 

MSEK respektive 35 MSEK (V.P. LS AB). 

 

 

  EU:s definition av ett SME   Lilla Serviceföretaget AB  

Balansomslutning X < 43 miljoner euro 3, 5 miljoner euro 

Omsättning  X < 50 miljoner euro 25 miljoner euro 

Antal anställda X < 250 st  100 st 

 

Tabell 1, Definition av ett SME  

(Data hämtad från Europeiska Kommissionen, V.P. LS AB). 

  



Diversifieringsmöjligheter för ett mindre företag på en annan marknad 

M. Andersson & S. Starkman 

 

 
17 

Den marknad som LS AB verkar inom karaktäriseras av bristande tillväxt och låga 

vinstmarginaler. Därför har LS AB en förhoppning om att de ska kunna gå från underhåll av 

flygplan, till att utöka sin tjänsteportfölj med underhåll av vindkraftverk. Fallstudien har därför 

två studieobjekt, LS AB och vindkraftsbranschen.  

 

Analysen som sådan beskriver en marknad som består av mindre företag, samt några större 

marknadsaktörer med utrymme för strategisk förändring. Ur problemformuleringens synvinkel 

blir detta extra intressant, då den bransch som ses som potentiell för LS AB representeras av 

större diversifierade bolag, och därmed kan ses som inspirerande till en analys. Då teoretiker 

inom strategi varnat för att företag kan bli alltför statiska om de endast fokuserar på interna 

resurser, har vi även valt att göra en omvärldsanalys av vindkraftsbranschen, samt en generell 

marknadsanalys. Detta har gjorts för att ge en nyanserad bild av den marknad som LS AB önskar 

att ta sig in på (Barney 1991, Barney et al. 2001). På så vis undviker vi i denna studie de 

fallgropar som identifierats av tidigare författare inom området. 

 

I denna kvalitativa studie anonymiseras fallföretaget, Lilla Serviceföretaget AB, för att säkra den 

data som presenterats. Detta val, trots de svårigheter som anonymisering innebär, beror på att vi 

ville säkerställa tillförlitligheten av det data som vi fått ta del av. Det var också en önskan från 

fallföretaget att behandla informationen med försiktighet, vilket är en stor del av 

anonymiseringsprocessen enligt Bryman et al. (2011) (Bryman & Bell 2011, s. 562).  

 

För att undersöka huruvida ett mindre företag kan använda de strategiska kompetenser som finns 

till hands för att nå nya tillväxtmöjligheter, har vi undersökt teorier kring strategisk utveckling. 

Utöver denna teoretiska bakgrund har intervjuer med anställda på LS AB, och även intervjuer 

med anställda på relevanta företag i vindkraftsbranschen, genomförts. Dessa intervjuer har 

genomförts för att kunna testa den teoretiska referensramen mot det praktiska arbetet i branschen 

och LS AB. Teorierna ger en inblick i hur man tror att företag agerar, medan intervjuerna ger en 

inblick i hur arbetet sker i praktiken. Den modell, som diskuterats kort ovan, används på både 

intervjuföretag samt LS AB för att belysa fallstudiens två objekt. Detta är för att tydliggöra de 

förhållanden som råder, och kan komma att råda, för LS AB om de genomför en etablering på 

vindkraftsmarknaden.  
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2.3.1 Intervjuguide 

 

För att få en bred insikt i den valda branschen har intervjupersoner valts utefter kunskapsbasis, 

befattning, och branschintresse. Vi har valt att intervjua specifika personer inom 

vindkraftsbranschen, samt personer inom ledningsgruppen och underhållsavdelningen på Lilla 

Serviceföretaget AB . Dessa har intervjuats för att belysa den frågeställning och det syfte som 

formulerats enligt ovan. 

 

Intervjuerna har genomförts utifrån en semi-strukturerad form med en intervjuguide som basis 

(Bryman & Bell 2011, s. 363). Intervjupersonerna har utifrån denna intervjuform haft 

möjligheten att associera fritt kring frågorna, vilket kan ge en djupare samt bredare förståelse i 

vad som kännetecknar denna typ av bransch. För att belysa den marknad som ses som potentiell i 

fallstudien, har intervjupersoner valts ut bland producenter och kunder, för att ge en bild av hur 

externa faktorer kan komma att influera Lilla Serviceföretaget AB. 

 

Den intervjuguide som presenteras i bilaga 8 och 9 visar på de frågor som ställts i samband med 

materialinsamlandet. Då den teoretiska referensramen utvecklats först har denna legat som basis 

när intervjuerna genomfördes. Vid intervjuer med externa företag har vi utgått från teorier kring 

konkurrensfördelar från aktiviteter och resurser, i form av frågor kring drift och underhåll. Denna 

utgångspunkt har vi tagit, då dessa frågor är av störst intresse för vårt fallföretag. Nästa steg har 

varit frågor kring marknadsutveckling, där intervjupersonerna fått diskutera sitt företags 

utveckling. Dessa frågor har visat på konkurrensfördelar och även gett en god inblick i hur 

marknadssituationen påverkas utefter de makroekonomiska förhållanden som PEST-analysen 

beskriver. Dessa frågor har även gett en inblick i hur intervjupersonerna resonerar kring de fem 

krafter som Porter beskriver som viktiga för et företags konkurrensfördelar. Intervjupersonerna 

har även fått resonera kring möjligheter och hot på marknaden, för att ge en ytterligare inblick i 

hur OT i SWOT-summeringen kan se ut. Åsikterna, som uttrycktes från intervjupersonerna, 

stämde väl överens. Detta visar därmed att tankarna i branschen går åt samma håll, och skapar en 

generell bild av branschförhållanden och marknadsutvecklingen. Vi upplever därför att de 

intervjupersoner som valts ut, har varit av relevans för det material som presenterats, samt att det 

som sagts också har en hög tillförlitlighet. Baserat på den goda bedömningsförmågan hos 
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intervjupersonerna, har vi inte ansett att fler intervjuer behövts för att ge en god bild av 

marknaden.  

 

Vid utformandet av intervjuguiden som använts vid intervjuerna hos LS AB, har fokus legat på 

teorier kring konkurrensfördelar och värdekedjan. Fokus för intervjuerna har varit att hitta vilka 

resurser och aktiviteter som LS AB har, för att kunna fylla de luckor som identifierats från 

intervjuerna med vindkraftsaktörerna. Då LS AB har varit våra uppdragsgivare har flertalet 

intervjuer genomförts med dem. Intervjuguiden kan beskrivas som en summering av de frågor 

som ställts under dessa intervjutillfällen. Vid dessa intervjuer har det även varit av intresse, att 

ställa frågor kring diversifiering och eventuell finansiering av en sådan strategisk utveckling.   

För att senare kunna formulera en rekommendation till LS AB.  

 

Den information som vi tagit del av vid intervjuerna av aktörer på vindkraftsmarknaden har 

kunnat bekräftas från övriga intervjuer, främst från branschorganisationen Svensk Vindenergi. 

Denna typ av tillförlitlighet gällande data har vi inte kunnat bekräfta hos LS AB, varvid vi valt att 

i förhand inte delge intervjupersonerna hos fallföretaget dem frågor, som ställts i samband med 

intervjuerna. Detta val har gjorts för att vi skulle kunna få så ärliga svar på våra frågor som 

möjligt. Vi har även intervjuat vd. och vice vd. separat, och tillsammans för att undvika att de 

förskönat sin beskrivning av företagets konkurrensfördelar och möjligheter.  

2.3.2 Datainsamling 

 

För att genomföra den kvalitativa undersökning, som denna uppsats syftar till, har vi valt en rad 

steg att ta. Utifrån vår problemformulering och syfte har empiri i form av primär- samt 

sekundärdata samlats in. Primärdata har samlats in genom intervjuer med utvalda personer som 

verkar inom vindkraftsbranschen. Sekundärdata utgörs av sökningar som gjorts på internet samt 

relevanta litteraturkällor i form av tidigare skrivna forskningsrapporter, samt marknadsanalyser. 

Efter insamlandet har data bearbetas, och redovisats i ett empiriavsnitt. Bedömningen av 

tillförlitligheten av den data som använts har skett genom en jämförelse av vad som sagts av 

intervjupersonerna. Detta har även jämförts mot vad branschorganisationer publicerat, såväl på 

europeisk som på svensk basis.  
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För att undvika påverkan från oss som författare vid tolkningen av data, har vi i det empiriska 

materialet utgått strängt från de åsikter som uttryckts från flertalet av intervjupersonerna. Vi har 

därför kunnat se tendenser i marknadsåsikter, och frångått sådant som kan ha stammat från 

personliga åsikter från antingen oss som undersökare eller från respondenterna.  

 

Det har varit lättare att hitta fakta kring vindkraftverk och underhåll av dessa, då detta är en 

större bransch än underhåll av flygplan. Detta har inneburit att vi fått förlita oss på det företag 

som berörs av fallstudien för information kring deras nuvarande bransch. Till följd av detta har 

den fakta som presenterats varit svår att bekräfta, då få källor berör denna typ av företag. För att 

minimera denna problematik har vi i denna studie därför lagt mer fokus på den bransch, 

vindkraftsbranschen, som undersökts mer ingående av tidigare forskare. Denna information har 

varit mer fullständig och har kunnat bekräftas av flera parter. För att ytterligare minimera 

missbedömningar från intervjuer och fakta från LS AB, har vi tagit del av interna dokument som 

berört vårt studieområde. Vi anser att sekundärdata är ett bra komplement till primärdata, då det 

kan stärka trovärdigheten i det data som presenterats muntligt. 

 

För att få ytterligare inblick i vilka intervjupersoner som vi valt hänvisar vi läsaren till bilaga 10. 
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3. Teoretisk genomgång 

 

För att tydliggöra hur ett företags strategiska kapacitet kan identifieras kommer denna uppsats 

först att diskutera interna resurser och konkurrensfördelar, därefter hur marknaden och den 

externa miljön kan analyseras. Det hela summeras i en SWOT, som förtydligar ett företags 

strategiska kapacitet, samt diversifieringsmöjligheter. Utgångspunkten blir därför strategins två 

dominerande synsätt, som fokuserar på ett företags interna resurser samt omvärldsfaktorer som 

påverkar marknaden.  

 

3.1 Resource-based view och market-based view 

 

Strategi kan delas in i två dominerande synsätt inom den strategiska forskningen, the market-

based view (MBV) och the resource-based view (RBV). Market-based view-perspektivet 

fokuserar på branschstrukturen och attraktiviteten av den externa miljön. Resource-based view 

lägger fokus på de interna resurser som varje företag besitter, med fokus på hur dessa kan 

användas för att skapa konkurrensfördelar (Heracleous 2003, s. 9).  

 

Resursbaserad syn på strategi (RBV) i ett företag bygger på att företag lägger fokus på 

kärnkompetenser, och de aktiviteter som är kopplade till dessa. Detta synsätt kan definieras som 

synen på ett företags strategi, baserad på interna styrkor istället för fokus på externa faktorer, 

såsom marknadsmöjligheter (Andrews 1971, Wernerfelt 1984, Barney 1991). Definitionen av 

kärnkompetens som sådan är i denna uppsats “Core competences are the skills and abilities by 

which resources are deployed through an organisation’s activities and processes such as to 

achieve competitive advantage in ways which others cannot imitate or obtain” (Johnson et al. 

2008, s. 95). 
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RBV baseras på resurser och aktiviteter. Wernerfelt definierar resurser som allt som kan ses som 

en styrka eller svaghet hos ett företag. Detta innebär materiella eller immateriella tillgångar, som 

företaget har till sitt förfogande över en längre tid. Med denna definition menar han att ett företag 

ska, via sina interna resurser, identifiera den optimala produkten att sälja. Produkten och de 

resurser som företaget besitter, är två sidor av samma mynt, och kan därför inte särskiljas. 

Företaget bör därför basera sin produktstrategi på de resurser som finns tillgängliga internt 

(Wernerfelt 1984). 

 

RBV kan ligga till grund för ett företags strategiska beslut för utökande av produktportföljen eller 

marknadsposition. Dessa två diversifieringskoncept diskuterar vi nedan, i samband med 

strategisk kapacitet. Ett företags interna resurser och aktiviteter, är viktiga att belysa då dessa 

koncept är bidragande faktorer till hur ett företag kan uppnå konkurrensfördelar. 

Konkurrensfördelar i sin tur, är något som ger företaget en möjlighet att konkurrera på valda 

marknader (Besanko et al. 2010, s. 361-364). Konkurrensfördelar är starkt kopplade till 

diversifieringsstrategier (Besanko et al. 2010, s. 379). Diversifieringsstrategier beskriver vi i 

avsnitt 3.3. 

 

Den yttre påverkan som företag agerar efter beskrivs och analyseras av market-based view 

(MBV). Denna typ av analys ser till omvärldsfaktorer som driver marknadsutveckling. Genom att 

identifiera kritiska förändringsfaktorer kan företag anpassa sig efter den externa miljön. MBV 

identifierar osäkerheter som påverkar företagets omgivning. Istället för som RBV endast fokusera 

på specifika resurser och aktiviteter, har MBV helheten som perspektiv för den strategiska 

analysen. Faktorer som är relevanta för företag att identifiera, är sådana som styr deras bransch 

(Roos et al. 1998, s. 75).  

 

Dessa faktorer klassificeras efter fyra steg;  

1. Identifiera osäkerheter i omgivningen 

2. Utvärdera för att bestämma vilka av dessa osäkerheter som påverkar företaget 

3. Värdera dess inflytande på den strategiska utvecklingen hos företaget,  

4. Hur påverkas denna till följd av vald position på marknaden? (Roos et al. 1998, s. 75-76).  
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Enligt Roos et al. centrerar extern analys kring tre frågor (Roos et al. 1998, s. 76):  

● “I vilken grad är omgivningen osäker?” 

● “Vad är orsakerna till en eventuell osäkerhet?”  

● “Hur bör denna osäkerhet hanteras?”  

 

För att belysa dessa frågor kan en PEST-analys av makromiljön, samt en Five Forces-analys av 

konkurrensmiljön genomföras. Genom att företag skapar förståelse för sin omvärld kan de 

interna resurserna och aktiviteterna anpassas och förbättras. Därför är det viktigt att förstå hur 

konkurrenterna agerar och vilka deras konkurrensfördelar är (Roos et al. 1998, s. 84).  

I nästkommande avsnitt kommer vi därför att beskriva konkurrensfördelar, och hur dessa 

verkställs genom företagets värdekedja.  

 

3.2 Konkurrensfördelar 

 

Ett företags konkurrensfördelar kan definieras som: “When a firm earns a higher rate of 

economic profit than the average rate of economic profit of other firms competing within the 

same market” (Besanko et al. 2010, s. 363). 

 

För att ett företag ska lyckas skapa konkurrensfördelar och bli konkurrenskraftigt, behöver 

företaget skapa ett högre värde än dess konkurrenter. Möjligheten för ett företag att skapa värde, 

som i sin tur möjliggör konkurrensmöjligheter, beror på företagets valda position på marknaden. 

Ett företags ekonomiska lönsamhet beror på den ekonomiska attraktiviteten som råder på 

marknaden, samt den strategiskt valda position som företaget innehar (Besanko et al. 2010, s. 

361-364). En definition av resurser och konkurrensfördelar är den som Barney (1991) beskriver, 

där resurser i ett företag består av alla de tillgångar, kapaciteter och processer som ett företag 

kontrollerar, och därmed kan inkludera i strategin för att förbättra effektiviteten (Barney 1991). 

Både Porter och Barney menar att resurser är styrkor hos företaget, då resurserna kan bidra till 

effektiviseringsmöjligheter. Företag kan skapa konkurrensfördelar om de utnyttjar dessa för att 

förbättra sin produktivitet, till en högre nivå än sina konkurrenter (Barney 1991, Porter 1996).  
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Konkurrensfördelar hos ett företag kan avläsas i dess unikhet samt lönsamhet, när det gäller att 

skapa och leverera ett högre ekonomiskt värde än dess konkurrenter. Ett företag som kan skapa 

mer värde än dess konkurrenter, kan generera mer vinst samt erbjuda sina kunder ett högre värde 

(Besanko et al. 2010, s. 361-364). Företaget behöver fastställa sin källa till värdeskapande, för att 

kunna analysera sina konkurrensfördelar. För att kunna göra detta krävs en förståelse för varför 

ett företags verksamhet existerar, och vilka de bakomliggande makroekonomiska faktorerna är 

(Besanko et al. 2010, s. 373).  

 

3.3 Två sätt att skapa konkurrensfördelar 

 

Det finns enligt Besanko et al. två sätt för ett företag att skapa mer värde än dess konkurrenter. 

Det första sättet är att företag koordinerar sin värdekedja, så att den skiljer sig från dess 

konkurrenters. Ett andra sätt är att företag koordinerar sin värdekedja på samma sätt som dess 

konkurrenter, men att aktiviteterna utförs på ett mer effektivt sätt. Besanko pekar på att ett 

företag består av olika resurser och aktiviteter, som utgör olika delar i företagets värdekedja. 

Resurser kan definieras som ett företags specifika tillgångar, exempelvis patent och varumärke 

samt rykte och organisationskultur. Capabilites är aktiviteter som ett företag utför på ett bättre 

sätt jämfört med andra företag. Resurser kan beskrivas som något ett företag har, och capabilites 

som aktiviteter som företaget utför (Besanko et al. 2010, s. 376). 

3.3.1 Värdekedjeanalys 

 

För att följa Barneys definition av konkurrensfördelar som beskrivits ovan, kan man se till den 

strategi som kan särskilja ett företag från ett annat, gällande värdeskapande för kunden.  Barney 

menar på att det går att identifiera ett företags konkurrensfördelar genom Porters value-chain-

analys (Barney 1991). Värdekedjan beskriver hur ett företags interna processer hänger ihop, i 

termer av dess resurser och aktiviteter, samt hur dessa processer kan koordineras för att uppnå så 

effektiva resultat som möjligt (Barney 2011, s. 125). Ett företags värde kan skapas när produkter 

strömmar genom dess värdekedja. Värdekedjan beskrivs som en samling av ett företags 

värdeskapande aktiviteter, och exempel på sådana är produktionsaktiviteter, marknadsföring och 

försäljning samt logistik. Porters värdekedja skiljer mellan primära aktiviteter och stödaktiviteter. 
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Det finns fem primära aktiviteter i värdekedjan, och dessa definieras som länken mellan 

råmaterial till den service som företaget erbjuder sina kunder. Stödaktiviteterna i värdekedjan 

utgör ett företags upphandling, teknologiutveckling, personalpolitik samt företagets juridiska och 

ekonomiska struktur (Besanko et al. 2010, s. 375). Genom att analysera de delar av värdekedjan, 

som bidrar till högst värde för slutkonsumenten, kan företag skapa sig en uppfattning om vilka 

resurser och aktiviteter som är mest värdefulla i deras processer (Barney 2011, s. 125).  

 

När ett företag identifierat de resurser som kan skapa konkurrensfördelar, menar Wernerfelt att 

konkurrensmöjligheter kan uppstå om resurserna utnyttjas korrekt. Dock menar Wernerfelt att 

det inte finns någon universal vägledning för hur en sådan användning av resurser skulle kunna 

se ut. Han poängterar att varje företag har unika resurser, som ofta är svåra för andra företag att 

använda sig av. Det är därför viktigt att varje företag bygger sin strategi kring deras resurser, som 

är kritiska för deras tillväxt (Wernerfelt 1984). Denna tydliga argumentation leder fram till att 

tillväxt uppnås via exploatering av befintliga resurser, samt huruvida företag kan ta till sig nya 

resurser och därmed utvecklas till det bättre. Strategin ska enligt Wernerfelt vara uppbyggd som 

sådan att den reflekterar de kritiska framgångsfaktorer som företaget klassificerat (Wernerfelt 

1984). 

 

Man kan se likheter mellan Wernerfelts argument, och de argument som förs fram av Porter 

gällande konkurrensstrategier. Porter definition av resurser innefattar även de aktiviteter som ett 

företag utför genom sin värdekedja. Aktiviteter innebär konkurrensmöjligheter, då företag via 

dessa kan bestämma vad man ska göra annorlunda gentemot konkurrenter (Porter 1996). Porter 

menar att strategi grundar sig i avvägningen av vilka aktiviteter som ett företag väljer att 

genomföra. Om dessa aktiviteter går att genomföra på samma sätt för flera produkter, menar 

Porter att ett företag har möjlighet att effektivisera, via effektiviseringen av vissa aktiviteter 

(Porter 1996). För serviceföretag innebär detta att man identifierar de aktiviteter som kunden 

upplever som värdefulla för den slutprodukt som levereras (Porter 1985, s. 40, 45). 

 

I samband med en analys av värdekedjan tar företag ställning till huruvida de ska producera alla 

delar av kedjan själv, eller outsourcar delar av produktionen, som inte hör till företagets 

kärnkompetens. Det beslut som ett företag står inför gällande om produktion ska ske inom 
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företaget, eller tillämpa marknaden genom outsourcing, brukar kallas för ett make-or-buy-beslut. 

Om ett företag beslutar sig för att producera sina varor och tjänster själva kallas beslutet för 

make. Om företaget väljer att outsourca sin produktion, och använda sig av marknaden, innebär 

detta att företaget valt buy (Besanko et al. 2010, s. 120). En av de främsta anledningarna till att 

ett företag väljer att producera själv är de kostnader som är kopplade till outsourcing, samt 

rädslan för att konkurrenter ska komma åt företagets unika resurser och aktiviteter. De tre största 

kostnader som kan uppkomma vid buy är, kostnad för dålig koordinering mellan de olika stegen i 

värdekedjan, transaktionskostnader samt kostnaderna vid utbyte av värdefull information 

(Besanko et al. 2010, s. 131).  

 

I samband med make-or-buy-beslut ligger värderingen av potentiella samarbetspartners. Om man 

väljer outsourcing är det relevant att se till teorin kring value networks (se bilaga 1), där företag 

samarbetar för att tillsammans skapa högre slutvärde för kunden. Strategiska relationer, kan bidra 

till ett högre värde för båda parter om företagen kan hantera de kostnader som kan uppstå i 

samband med buy-beslut (Johnson et al. 2008, s. 111-114). Value networks är användbara, då 

Johnson et al. uttrycker att, det är ovanligt att företag väljer att hantera hela värdekedjan själv 

(Johnson et al. 2008, s. 111). I samband med sådana strategiska relationer väljer företag att 

sammanlänka sina värdekedjor, Genom att företag outsourcar delar av sin verksamhet blir 

företag beroende av sina samaktörer i sitt value network, vilket visar på vikten av goda 

strategiska relationer i det ömsesidiga samarbetet (Johnson et al. 2008, s. 114).  

 

3.4 Diversifiering 

 

Diversifiering innebär att företag utökar sin produktportfölj för att exploatera möjligheter på 

marknaden, som kan innebära tillväxtmöjligheter. Detta leder till att företag går från endast en 

produkt till flertalet olika produkter. Företag sprider då ut sin marknadsrisk på flera produkter på 

olika marknader med olika intensiv konkurrens (Penrose 1959, s. 94). Beslutet som ligger till 

grund för diversifiering grundas ofta på två huvudanledningar. Den första anledningen är om 

diversifieringen kommer att leda till ökade fördelar för ägarna, genom möjlighet till 

effektivisering. Den andra anledningen är om företaget ser effektiviseringsmöjligheter, men där 
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den centrala drivkraften kommer från företagsledningen och inte från ägarna (Besanko et al. 

2010, s. 178). 

 

Wernerfelt bygger vidare argumentationen kring hur diversifierade företag kan använda en 

resursbaserad syn på strategi, för att applicera sina kritiska framgångsfaktorer på varje produkt 

som produceras (Wernerfelt 1984). Genom specialisering, baserad på kärnkompetens, blir 

kritiska framgångsfaktorer för en produkt användbara på andra produkter i företagets 

produktportfölj (Penrose 1959, s. 97-98). Den centrala frågeställningen, som Wernerfelt anser att 

varje företag bör ställa sig, är: vilka resurser som kan anses vara semipermanenta hos företaget? 

(Wernerfelt 1984). Detta innebär att man måste se över vilka resurser som är tillgängliga över en 

längre tidsperiod, och därför är potentiella källor till tillväxtmöjligheter. Resurser kan vara basen 

för en analys av huruvida ett företag kan diversifiera sig, då de resurser ett företag besitter kan 

komma att vara användbara även på andra marknader, och därmed styrka en 

diversifieringsstrategi.  

 

Begreppet diversifiering blir oftast applicerbart på företag på mogna marknader, där 

konkurrensen tätnat och marginalerna sjunkit. För att bemöta situationen blir diversifiering en 

möjlighet för att upprätthålla företagets vinstmarginaler. Tendensen är alltså att mogna 

marknader fasar ut mindre konkurrenter, eller driver aktörer till diversifiering, för att hålla 

företaget vid liv. Man fokuserar då på utvecklingsmarknader, där konkurrensen ännu inte har 

blivit tillräckligt hög för att verka avskräckande (Johnson et al. 2008, s. 263, 265). Wernerfelt 

anser att företag med diversifierade produkter bör ha finansiella länkar mellan dessa produkter, 

för att tydliggöra sambandet mellan resurserna och slutprodukterna. Detta menar han är 

essentiellt för att förtydliga relationen mellan resurs och konkurrensmöjlighet (Wernerfelt 1984). 

Diversifieringsstrategin bör se över vilka marknader som företagets nuvarande resurser passar in 

på. Diversifieringsstrategin innebär en avvägning av allokering av resurser i de olika 

processerna, för att inträdet på en annan marknad ska gå smidigt, samtidigt som man behåller sin 

konkurrensposition på den nuvarande marknaden (Wernerfelt 1984). 

  

Diskussionen kring diversifiering leder till att man kan se en tydlig positionering av företaget 

gentemot andra aktörer på marknaden (Wernerfelt 1984). Strategi innebär att företag väljer vilka 
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aktiviteter att fokusera på, samt vilka resurser som krävs för att utföra dessa aktiviteter (Johnson 

et al. 2008, s. 3, 95). Valet av sådana strategier bör baseras på den interna kapaciteten, och kan 

därför belysa mindre företags möjligheter till konkurrens på andra marknader (Barney 1991). 

Dock kan konceptet strategi vara lättare att tillämpa i teorin, då externa förhållanden är 

föränderliga och då kan innebära strategiska hinder (Mintzberg 1994, s. 8-9). Exempel på sådana 

hinder kan vara inträdesbarriärer som kan uppkomma vid marknadsinträden, något som kommer 

att diskuteras i avsnitt 3.6.  

 

Från de interna resurserna och RBV teorin är alltså följande faktorer av relevans till den modell 

som den teoretiska referensramen ligger till grund för: 

● Konkurrensfördelar från unika resurser/aktiviteter inom företaget/branschen. 

● Värdekedje-analys där centrala processer använder ovanstående resurser/aktiviteter för att 

skapa värde. Identifiera om man har en unik värdekedja eller mer effektiv värdekedja 

jämfört med sina konkurrenter.  

● Diversifieringsmöjligheter utefter de ovanstående punkterna, med fokus på styrkor och 

svagheter som kan appliceras på andra branscher.  

● Summan av detta blir styrkor och svagheter, (SW) i en SWOT. 

 

3.5 Omvärldsanalys 

 

Då ovanstående teoretiker varnat företag för att bli alltför statiska i sin strategiska planering, blir 

externa faktorer av relevans för att förstå den marknad och den strategi som kan komma att bli 

implementerbar. Externa faktorer av relevans för alla marknader faller inom politiska och 

ekonomiska faktorer (Johnson et al. 2008, s. 55-57). I en lågkonjunktur är förhållanden 

föränderliga, och för att kunna genomföra en god strategisk planering och implementering bör 

relevanta förhållanden analyseras (Mintzberg 1994, s. 17). Kärnkompetens och strategisk 

kapacitet ligger till grund för interna styrkor och svagheter.  
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Detta avsnitt hänvisar till de externa möjligheter och hot som diskuteras i en SWOT (Andrews, 

1971). För att identifiera dessa har följande två analysverktyg hög användbarhet; PEST-analys 

samt Porters Five Forces. Dessa presenteras nedan. 

3.5.1 PEST-analys 

 

PEST-analysen undersöker externa nyckelfaktorer som påverkar en marknad, både historiskt och 

i framtiden. Analysen visar på drivande krafter för förändring. Den belyser tidigare hot och 

möjligheter, samt vad marknaden kan komma att vänta sig i framtiden. Genom analysen kan 

företag identifiera vilka faktorer som har störst relevans för deras strategiska planering, och 

därmed lägga störst resurser för att förstå just dessa. En god förståelse kan innebära att den 

strategiska implementeringen blir mer lyckad (Johnson et al. 2008, s. 55-57). 

 

De fyra huvudområden som en PEST-analys undersöker är följande; politiska-juridiska faktorer, 

ekonomiska faktorer, sociokulturella faktorer samt teknologiska faktorer. Dessa fyra beskriver 

nyckelfaktorer för förändring i marknadsförhållanden (Johnson et al. 2008, s. 55-57). 

Marknadspolitik samt juridiska principer har stor påverkan på marknaden, då dessa sätter upp 

standards som företag bör följa. I länder med hög politisk instabilitet kan marknaden uppleva 

stora svängningar som gör strategisk planering nästintill omöjlig (Roos et al. 1998, s. 78-81). I 

dagsläget är ekonomiska samt teknologiska förhållanden av hög relevans i Sverige, då en 

lågkonjunktur påverkar finansiella förhållanden hos potentiella kunder eller andra aktörer i 

företagens värdekedja. Även de senaste årens höga innovationstakt på många olika marknader 

påverkar möjligheterna för företag att ta sig in, och bli konkurrenskraftiga på andra marknader. 

Den strategiska planeringsprocessen bör, för att kunna hantera sådana osäkerheter, vara flexibel 

och anpassningsbar (Mintzberg 1994, s. 17, 185, Roos et al. 1998, s. 118). Hur företag hanterar 

teknologisk och ekonomisk osäkerhet kan ses i de studier som Cooper et al. genomfört gällande 

kostnadsstyrning. Kopplingen mellan innovation och ekonomisk osäkerhet leder till kontroll över 

interna faktorer, för att styra strategisk utveckling. När den externa miljön präglas av osäkerhet 

kan det vara lämpligt att lägga större fokus på de interna faktorerna, som oftast är lättare att 

kontrollera korrekt (Cooper et al. 1996, Cooper et al. 1999). 

 



Diversifieringsmöjligheter för ett mindre företag på en annan marknad 

M. Andersson & S. Starkman 

 

 
30 

Även sociokulturella fenomen, som rörlighet i arbetskraften kan komma att vara relevant, 

speciellt om företag ämnar expandera. Utbildningsnivå och tillgänglighet till kompetent 

arbetskraft är viktigt för att kunna genomföra en strategisk utveckling. De faktorer som angetts 

ovan är ofta interrelaterade, exempelvis är teknisk utveckling starkt relaterat till ekonomiska 

förhållanden för potentiella investeringar. För att en PEST-analys inte ska bli alltför komplicerad, 

är det viktigt att identifiera nyckelfaktorer för förändring, vilket innebär att identifiera faktorer 

som har hög inverkan på framgången för en bransch. Vid en identifikation av sådana faktorer kan 

företag få insikt i vilka förhållanden som är relevanta, för att anpassa företagets strategiska beslut 

därefter. Dessa fyra förhållanden som PEST-analysen centrerar kring påverkar varandra i allra 

högsta grad, och kan därför inte särskiljas vid en analys. Det går att se tendenser i att en faktor är 

övergripande och därmed styr de övriga, varvid förståelse för hur den faktorn förändras är av stor 

relevans (Johnson et al. 2008, s. 55-57).   

 

Dock kan en PEST-analys, om inte grundligt genomförd, vilseleda företag och innebära att man 

ignorerar viktiga konkurrenter (Johnson et al. 2008, s. 57). Därför kan det vara användbart att 

även utföra en analys av omvärlden, och vilka faktorer som har störst inverkan på företaget, en 

såkallad Five Forces-analys. 

3.5.2 Porters Five Forces 

 

Utöver generella marknadsförhållanden är det användbart att se till mer specifika 

konkurrensförhållanden. För att belysa faktorer som påverkar ett företags position på marknaden 

är följande modell av Porter ett bra verktyg. Porters Five Forces Framework för extern analys 

hjälper ett företag att analysera en marknads attraktivitet i termer av konkurrensfaktorer. De fem 

krafterna som påverkar konkurrensen på marknaden är threat of entry, threat of substitute, the 

power of suppliers, the power of buyers och the extent of rivalry (Johnson et al. 2008, s. 59-64, 

Besanko et al. 2010, s. 328-333).  

 

I empirin och analysdelen kommer fokus att ligga på tre krafter ur Porters Five Forces 

Framework, vilka är: Threat of entry, threat of substitute samt the extent of rivalry. Vi har valt att 

endast applicera tre av de fem krafterna, då dessa är av störst relevans vid analys av ett potentiellt 
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marknadsinträde, på den specifikt valda marknad som vi ämnar undersöka. Dessa tre krafter 

beskrivs enligt nedan: 

 

Threat of entry: Hot i form av inträdesbarriärer, är något som företag behöver ha i åtanke, samt 

övervinna om de ska lyckas konkurrera på en annan marknad. För att identifiera möjliga hot från 

nya aktörer, bör företag titta på om lagstiftningen underlättar nyinträde, vilket stadium 

marknaden befinner sig, nätverk som drivkraft till inträde samt förekomst av varumärken och 

patent. Dessa faktorer kan underlätta eller försvåra inträde på en marknad (Johnson et al. 2008, s. 

59-64, Besanko et al. 2010, s. 328-333). 

 

Threat of substitute: Hot i form av substitut innebär att befintliga kunder på marknaden kan välja 

att byta leverantörer, och istället handla av ett annat företag på marknaden som erbjuder liknande 

produkter. För att identifiera sådana produkter bör företag fråga sig två frågor: “Vilket problem 

löser denna produkt?” samt “Vilka andra produkter löser samma problem?” (Landström et al. 

2009, s. 148). 

 

The extent of rivalry: Konkurrens bland befintliga aktörer kan uppstå då aktörerna erbjuder 

liknande produkter, där alla är stävar efter större marknadsandel. Hård konkurrens kan belysas 

genom priskrig, eller antalet aktörer på marknaden (Johnson et al. 2008, s. 59-64, Besanko et al. 

2010, s. 328-333). 

 

Denna typ av klassificering av faktorer i omvärlden enligt Five Forces-analysen, tillsammans 

med en PEST-analys, bidrar till ökad förståelse av ett företag och dess omvärld. Analyserna kan 

därmed, tillsammans med interna resurser, visa på hur ett företag kan positionera sig. Genom att 

företag blir medvetna om vad för typ av krafter som påverkar deras miljö, kan deras strategiska 

beslut anpassas efter relevanta faktorer. Stora företag har möjlighet att genom sin storlek och 

strategiska val, utgöra inträdesbarriärer för nya aktörer (Besanko et al. 2010, s. 333). 

Marknadshinder i form av inträdesbarriärer, kommer att diskuteras nedan.  
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3.6 Marknadshinder för etablering 

 

Inträde förekommer på de flesta marknader. Inträde kan ske i form av ett helt nytt företag, som 

inte existerat innan det tog sig in på den nya marknaden. Inträde kan även ske genom att ett 

redan etablerat företag på en befintlig marknad, väljer att diversifiera sig, och på så sätt etablera 

sig på fler marknader. Det är viktigt att skilja på dessa två typer av inträde; inträde i form av ett 

helt nytt företag eller som ett befintligt företag som valt att diversifiera sig. Då dessa två typer av 

inträde påverkar inträdeskostnader, samt vilken strategi som redan etablerade aktörer väljer att 

svara med (Besanko et al. 2010, s. 300). 

 

Det går att kategorisera inträdesbarriärer i två kategorier; strukturella eller strategiska. 

Strukturella inträdesbarriärer kan existera när de befintliga företagen har naturliga kostnads- eller 

marknadsföringsfördelar, eller när redan etablerade företag drar fördelar av regleringar (Besanko 

et al. 2010, s. 302).  

 

I denna uppsats är strategiska inträdesbarriärer inte applicerbara, då den potentiella bransch som 

undersöks ännu inte uppnått en mognad.  

3.6.1 Strukturella marknadshinder 

 

Det finns tre typer av strukturella inträdesbarriärer: control of essential resources, economies of 

scale and scope samt marketing advantages of incumbency (Besanko et al. 2010, s. 304). 

 

Control of essential resurces: Ett etablerat företag på den befintliga marknaden är skyddat mot 

nytt inträde, om företaget besitter nyckelresurser som används vid eventuell produktion på 

marknaden, samt om resurserna kan användas mer effektivt än de resurser som den nya aktören 

besitter (Besanko et al. 2010, s. 304). 

 

Economies of scale and scope: Ett befintligt företag kan inneha kostnadsfördelar gentemot nya 

aktörer när de besitter skal- och/eller stordriftsfördelar, och/eller när företaget bedriver sin 

produktion till en lägre kostnad (Besanko et al. 2010, s. 305). 
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Marketing advantages of incumbency: För att möjliggöra konkurrens behöver den nya aktören 

fokusera mycket på marknadsföring för att kunna konkurrera med redan befintliga aktörer, vilket 

ger upphov till stora kostnader. Konceptet umbrella branding kan även kopplas till detta, vilket 

innebär att ett företag erbjuder olika produkter under samma företagsnamn. Umbrella branding 

kan ses som ett företag som diversifierat sig, och är etablerat på flera marknader, eller erbjuder 

ett stort utbud av olikartade produkter. En etablerad aktör kan använda denna typ av fördel då 

företagets varumärke är mer etablerat än det nya företagets. (Besanko et al. 2010, s. 308). 

 

För att summera ovanstående avsnitt har följande centrala faktorer diskuterats som avgörande för 

att analysera ett företags externa miljö, och ett mindre företags inträde på en potentiell marknad: 

● Omvärldsanalys via: 

○ PEST-analys: politisk/juridiska faktorer, ekonomiska faktorer, sociokulturella 

faktorer samt teknologiska faktorer. Vilken faktor påverkar de andra och hur är de 

sammanlänkade? 

○ Five Forces-analys: threat of entry, threat of substitutes och the extent of rivalry 

● Diversifieringshot i form av strukturella inträdesbarriärer, där control of essential 

resources, economies of scale and scope och marketing advantages of incumbency är av 

relevans. Dessa utgör hinder för mindre företag att ta sig in på en annan marknad.  

● Summan av dessa ovanstående faktorer belyser möjligheter och hot (OT) i en SWOT. 

 

3.7 Strategi som företagsekonomiskt koncept 

 

Konceptet strategi är omdiskuterat och har många olika definitioner beroende på vilken forskare 

man hänvisar till. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv centrerar strategi kring resurser och 

aktiviteter (Porter, 1996). Begreppet strategi kan definieras som “the direction and scope of an 

organisation over the long term, which achieves advantage in changing environment through its 

configuration of resources and competences with the aim of fulfilling stakeholder expectations.” 

(Johnson et al. 2008, s. 3). För att ett företag ska ha en vinstdrivande strategi anser Johnson et al. 
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att man måste skapa konkurrensfördelar från sina interna resurser (Johnson et al. 2008, s. 94). 

Carter et al. anser att det är företagets unika resurser och interna processer, kärnan av RBV, som 

ska vara den drivande faktorn för ett företags strategi (Carter et al. 2008, s. 53).  

 

För att förstå konceptet strategi måste företag vara införstådda med den miljö de verkar inom 

(Barney 2011, s. 3-5). Yttre påverkan från externa faktorer innebär ofta att den strategi som 

företag gjort upp, behöver revideras för att kunna implementeras (Barney 2001). För att belysa 

hur interna och externa faktorer hänger samman kan en SWOT genomföras, som summerar hot 

och möjligheter i den externa miljön, samt interna styrkor och svagheter. Detta verktyg 

presenteras nedan. 

3.7.1 SWOT av intern och extern miljö 

 

Som tidigare nämnts i metodavsnittet, används SWOT som en summering av interna och externa 

faktorer. De interna faktorerna utgör SW och de externa faktorerna utgör OT. Verktyget används 

alltså för att visa på och förtydliga de faktorer som påverkar etableringsmöjligheter för ett mindre 

företag på en annan marknad.  

 

Barney menar att värdefulla resurser kan identifieras genom en SWOT där ett företags styrkor 

och svagheter, tillsammans med möjligheter och hot på marknaden, summeras. En SWOT belyser 

svagheter och styrkor internt, samt möjligheter och hot på den marknad som företaget agerar på. 

Genom att synliggöra de hot som företaget kan ställas inför, är det även relevant att åskådligöra 

vilka resurser som behövs för att hantera hoten (Barney 2011, s. 305-312). Vidare kan en SWOT 

belysa förändringar i värde och ekonomisk prestation till följd av förändringar i 

marknadsförhållanden (Barney 2011, s. 125, 144). 

 

En SWOT av extern miljö ämnar belysa ett strategic gap, en lucka i konkurrensen som inte blivit 

fullt exploaterad än. I Five Forces-analysen är detta där rivaliteten är låg, och företag bör därför 

försöka positionera sig i denna lucka. Företag bör, enligt Johnson et al. sträva efter att utforma 

sin strategi efter den externa miljön, och därmed ha som mål att identifiera hot, och utnyttja olika 

möjligheter som presenteras (Johnson et al. 2008, s. 81-83). 
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Enligt Johnson et al finns det sex typiska möjligheter i den externa miljön, som företag kan ta 

tillvara på (Johnson et al. 2008, s. 81-83). De två möjligheter som vi ser som mest applicerbara 

på ett mindre företag är: Opportunities in new market segments och opportunities in substitute 

industries. Då som tidigare nämnts har ett SME begränsad finansiell kapacitet och humankapital, 

vilket styr vilka möjligheter som man kan ta sig an.  

 

Opportunities in substitute industries, där man kan konkurrera om det, enligt kunden, finns en 

relativ likhet av produkt/teknik. Ett exempel på ett sådant företag skulle kunna vara Siemens, där 

tekniken är applicerbar på flera industrier, och kunden upplever företagsnamnet som pålitligt 

(Johnson et al. 2008, s. 81-83). 

 

Opportunities in new market segments, om företag ser över de attribut som en produkt besitter, 

och modifierar dessa kan man hitta nya segment på marknaden att konkurrera på (Johnson et al. 

2008, s. 81-83). 

 

Det är viktigt att komma ihåg att dessa potentiella möjligheter kan variera beroende på hur 

marknaden ser ut och hur tuff konkurrenssituationen är (Johnson et al. 2008, s. 81-83). Dessa 

externa faktorer är relaterade till de interna styrkorna, då detta visar på vilka möjligheter som 

företaget kan ta tillvara på. Som flertalet teoretiker beskriver, är externa möjligheter inte en 

möjlighet om företag inte har de interna resurser som krävs för att konkurrera. Interna styrkor 

kan belysas genom kritiska framgångsfaktorer enligt värdekedjan. Som Johnson et al beskrivit 

kan kärnkompetens utgöra styrkor som kan utnyttjas vid diversifiering, och därmed också 

åskådliggöra möjligheter i den externa miljön (Johnson et al. 2008, s. 110-111). 

 

Genom den interna och externa analysen belyses luckor i marknaden, och vilka resurser ett 

företag besitter som kan fylla dessa luckor. Kopplingen mellan interna och externa faktorer kan 

åskådliggöras ytterligare med hjälp av den modifierade versionen av Roos et al:s modell 

Strategisk kapacitet. Denna presenteras nedan. 

 



Diversifieringsmöjligheter för ett mindre företag på en annan marknad 

M. Andersson & S. Starkman 

 

 
36 

3.8 Strategisk kapacitet som summeringsverktyg 

 

Strategisk kapacitet är i denna uppsats är summan av ovanstående faktorer. Begreppet strategisk 

kapacitet är alltså ett företags styrkor applicerade på de möjligheter som finns på en marknad, 

med andra ord den utvecklingspotential som ett företag har. Summan av de ovanstående 

modellerna och teorierna kan ses som sammanflätade i modellen över strategisk kapacitet. 

Modellen ser ut som följer: 
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Figur 1, modifierad efter Roos et al. 1998, s. 117. 
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Utgångspunkten för en analys av strategisk kapacitet är en genomgång av vilka resurser som 

finns tillgängliga för företagets aktiviteter. Utnyttjandet av dessa resurser i värdekedjan kan visa 

på effektiviseringsmöjligheter, samt potentiella konkurrensfördelar. Jämförelse gentemot 

konkurrenter kan visa på externa möjligheter, så som beskrivet i tidigare avsnitt (Roos et al. 

1998, s. 130). 

 

Enligt modellen är följande analysverktyg användbara för en utförlig analys:  

 Värdekedjeanalys gällande interna resurser och dess sammankoppling 

 Porters Five Forces och PEST för att identifiera marknadsförhållanden som påverkar alla 

ovannämnda faktorer. 

 En SWOT för att summera de styrkor, svagheter, hot och möjligheter som kan identifieras 

i ovan nämnda analysverktyg (Roos et al. 1998, s. 116-120).   

 

Enligt de verktyg som presenteras ovan kan man se den potentiella användningen av strategisk 

kapacitet som summeringsverktyg. Genom en sådan överblick kan företag i detalj se hur resurser 

används, styrs och i vilken grad resurserna kopplas samman. Modellen avslutas med att företag 

ställer sig frågan huruvida etablering är ett bra alternativ, varvid vidare utveckling kring 

etableringsstrategier kan vara användbart (Roos et al. 1998, s. 116, 141). En summering av 

modellen visas i tabellerna nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2, Omvärldsfaktorer  

 

Teori  Branschen (omvärldsfaktorer)  

Konkurrensfördelar  Unika resurser/aktiviteter 

Värdekedjan 
Centrala processer som använder 

resurser/aktiviterer för att skapa värde  

PEST-analys 
Politiska/juridiska, ekonomiska, sociala, 

teknologiska  

Five Forces-analys 
Threat of entry, threat of substitute, the extent of 

rivalry  

Diversifieringshot  

Control of essential resources, economies of 

scale and scope, marketing advantages of 

incumbency  
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Teori Företaget (intern kapacitet) 

Konkurrensfördelar  Unika resurser/aktiviteter 

Värdekedjan 
Centrala processer som använder resurser/aktiviterer 

för att skapa värde  

Diversifieringsmöjligheter 
Unika resurser/aktiviteter med fokus på styrkor och 

svagheter  

 

Tabell 3, Intern kapacitet 
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4. Omvärldsfaktorer inom vindkraftsbranschen 

 

Detta avsnitt belyser det empiriska material som samlats in under uppsatsens gång. Utifrån den 

modifierade modellen av Roos et al. ser vi en möjlighet att analysera Lilla Serviceföretaget AB i 

en logisk arbetsföljd. Utgångspunkten är därför marknadssituationen på vindkraftsbranschen. 

 

4.1 Vindkraftsbranschen 

 

Vindkraftsbranschen är en relativt ung bransch, som karaktäriseras av stora investeringar, stark 

ekonomisk tillväxt och kan ses som en växande bransch med tilltagande professionalism 

(Enercon GmbH, E.ON, O2, Styrelse SVE och Politik SVE). 30 procent av den nyinstallerade 

kapaciteten inom EU mellan 2004 och 2009 har utgjorts av vindkraft (Wind energy the facts 

2009). 

 

Utmaningarna är många gällande energi- och klimatfrågor. Därför är dessa frågor numera 

prioriterade på EU-nivå. Vindkraft är ett miljövänligt och effektivt energialternativ till dagens 

mindre miljövänliga alternativ såsom kolkraft. Därför ses vindkraft som en lösning på många av 

de energifrågor som är av prioritet. Vindkraftsmarknaden är en tillväxtbransch där teknologiska 

förbättringar sker på årlig basis. Den globala nyinstallerade vindkraftskapaciteten har successivt 

ökat genom åren. Det har skett en årlig tillväxt av vindkraftskapacitet på 25 procent mellan år 

2003 och 2007, vilket motsvarar en ökad kapacitet från 40 000 megawatt (MW) till 94 000 MW. 

År 2008 utgjorde vindkraften ungefär 4 procent av Europas energibehov (Wind energy the facts 

2009). 

 

Europeiska aktörer står för majoriteten av den globala vindkraftsproduktionen, och kan ses som 

världsledande inom teknologisk utveckling beträffande vindkraft. De europeiska aktörerna har en 

marknadsandel motsvarande 66 procent av den totala globala vindkraftsmarknaden (Wind energy 

the facts 2009). Det har skett årliga förbättringar beträffande vindkraftsteknologin, där de största 
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förändringarna gjorts inom teknologin för vindkraftsturbiner (Wind energy the facts 2009). 

Enligt European Wind Energy Association (EWEA), en av branschens största oberoende 

organisationer, kommer det i framtiden krävas att företag lägger mer fokus på att hålla nere 

underhålls- och försäkringskostnaderna. Detta kan uppnås genom att utveckla bättre turbiner som 

har färre underhållsstopp per år, och därmed kräver mindre underhåll (Wind energy the facts 

2009). Som ett resultat av högre bränslekostnader och förbättrad teknologi har vindkraft blivit 

mer konkurrenskraftigt, och fortsätter att växa i relation till konventionell energiproduktion, så 

som kol och kärnkraft (Wind energy the facts 2009). 

 

Den europeiska marknaden karaktäriseras av tre större landsaktörer, som innehar över 15 procent 

av marknadsandelarna vardera. Dessa länder står för 70 procent av den totala 

vindkraftsproduktionen. Tyskland, Spanien och Danmark är de tre största aktörerna på den 

europeiska marknaden (Wind energy the facts 2009), där: 

 

● Tyskland, innehar en marknadsandelen motsvarande 39,4 procent 

● Spanien, innehar en marknadsandel motsvarande 26,8 procent 

● Danmark, innehar en marknadsandel motsvarande 5,5 procent 

(Wind energy the facts 2009). 

 

År 2007 växte ländernas vindkraftsproduktion med 21 procent i Danmark, 7 procent i Tyskland 

samt 12 procent i Spanien. Sverige står för 1,4 procent av den europeiska marknaden (Wind 

energy the facts 2009).  

 

Världens fem ledande aktörer i termer av installerad kapacitet är: 

● Tyskland, med en installerad kapacitet på 22,3 GW 

● USA, med en installerad kapacitet på 16,8 GW 

● Spanien, med en installerad kapacitet på 15,1 GW 

● Indien, med en installerad kapacitet på 7,8 GW 

● Kina, med en installerad kapacitet på 5,9 GW 

(Wind energy the facts 2009).  
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År 2007 var den globala världsmarknaden värderad till 25 miljarder euro i ny utrustning och 34 

miljarder euro i totala investeringar (Wind energy the facts 2009). 

 

Den totala kostnaden för ett installerat vindkraftverk i Europa är ca 1,23 miljoner euro/MW. 

Turbinkostnaden utgör 80 procent av den totala kapitalkostnaden av ett vindkraftverk på land, 

onshore. Den totala kostnaden för installerad vindkraftskapacitet uttryckt per kilowatt (kW) 

skiljer sig åt mellan medlemsländerna, och ligger någonstans mellan 1000 euro/kW och 1350 

euro/kW (Wind energy the facts 2009). 

  

Den installerade vindkraftskapaciteten ute till havs står för ca 1 procent av den totala 

vindkraftskapaciteten i världen. Flest vindkraftsparker ute till havs finns i Nordsjön och i 

Östersjön. I slutet av 2007 fanns det en installerad kapacitet ute till havs på över 1000 MW, som 

var fördelad på fem länder: Danmark, Irland, Nederländerna, Sverige och England. De flesta av 

dessa vindkraftverk är placerade i grunt vatten, som inte är djupare än 20 meter, och som inte är 

placerade längre ut än 20 km från land. Anledningen till detta är för att minimera 

grundkostnaderna i samband med överföring av el till elnätet (Wind energy the facts 2009). Den 

totala kostnaden för vindkraftskapacitet ute till havs har ökat de senaste åren, och ligger på en 

kostnad mellan 2 till 2,2 miljoner euro/MW (Wind energy the facts 2009). 

 

Den Europeiska Kommissionen har satt upp mål för medlemsländerna för produktion av 

förnybar energi för år 2020. Målet innebär att 20 procent av den totala elproduktionen ska 

utgöras av förnybar energi. Vindkraft förväntas leverera mellan 12 och 14 procent, motsvarande 

180 gigawatt (GW) av den totala efterfrågan (Wind energy the facts 2009). The European 

Technology Platform for Wind Energy (TPWind) publicerade i slutet av 2009 ett europeiskt mål 

för år 2030. 300 GW vindkraftskapacitet förväntas vara installerad innan dess, vilket motsvarar 

28 procent av Europas totala energikonsumtion (Wind energy the facts 2009). För att uppnå detta 

mål menar EWEA att det krävs en fortsatt förbättring och utveckling av vindkraftsturbiner, 

offshore-parker samt analys av vindförhållanden. Det krävs även ett fortsatt samarbete mellan 

politiker och aktörer för att upprätthålla en stabil och professionell marknad (Wind energy the 

facts 2009). 

 



Diversifieringsmöjligheter för ett mindre företag på en annan marknad 

M. Andersson & S. Starkman 

 

 
43 

Den svenska vindkraftsmarknaden är på väg att växa, genom att globala aktörer försöker slå sig 

in på vindkraftsmarknaden. Dock har det svenska regelverket gällande bygglov för vindkraftverk 

försvårat processen. Detta regelverk har under senare år förenklats något, vilket resulterat i fler 

vindkraftverk runt om i Sverige (E.ON Vind, Enercon GmbH, O2, Styrelse SVE, Politik SVE). 

Störst tillväxt i Europa är det till havs, där man kan se stora vindkraftverksparker växa fram 

(EWEA och Wind Power Planning and permitting). Detta fenomen har inte visat sig lika kraftigt 

på den svenska marknaden (Politik SVE, E.ON Vind).  

 

Aktörerna inom vindkraftsbranschen kan delas in i åtta grupper: turbintillverkare, 

underleverantörer, projektörer, installation och logistik, drift och underhåll, ekonomisk 

föreningar, småskaliga vindkraftsägare samt övriga aktörer. Leverantörer av vindkraftverken 

räknas till tillverkarsidan, och där återfinns dels turbintillverkare, dels underleverantörer av olika 

delsystem och komponenter (natverketforvindbruk.se, 1). Exempel på turbintillverkare är danska 

Vestas och tyska Enercon (E.ON Vind). O2 och E.ON Vind är exempel på projektörer, som 

erbjuder olika tjänster för att genomföra och etablera vindkraftsprojekt (E.ON Vind, O2). En 

projektör kan även vara en projektinvesterare, eller en vindkraftverksägare 

(natverketforvindbruk.se, 1). Det finns tre fristående serviceföretag på den svenska marknaden 

när det kommer till drift och underhåll (natverketforvindbruk.se, 2). 

 

År 2010 gjordes en undersökning över vindkraftstillverkare i Sverige av Nätverket för vindbruk 

med data hämtad från Svensk Vindenergi. Undersökningen rankade de nio främsta tillverkarna av 

nyinstallerad effekt av vindkraft på land (onshore). De tre största tillverkarna med högst 

marknadsandelar sett till nyinstallerad effekt är Vestas (Danmark), Enercon (Tyskland) och 

Nordex (Tyskland). Vestas hade under 2010 en nyinstallerad effekt på 357,75 MW, vilket 

motsvarar en marknadsandel på 59,25 procent. Enercon hade en nyinstallerad effekt på 153,3 

MW, vilket utgör 25,39 procent av marknadsandelarna och Nordex hade en nyinstallerad effekt 

på 25 MW, vilket ger dem en marknadsandel på 4,14 procent (natverketforvindbruk.se, 3). Detta 

åskådliggörs i bilaga 6.   

 

Marknaden för onshore och offshore skiljer sig åt, och konkurrensen i dagsläget är som hårdast 

gällande vindkraftverk på land (onshore). Vindkraft ute till havs (offshore) är fortfarande relativt 
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nytt, och ännu inte etablerat i någon större utsträckning i Sverige. Denna marknad ses därför som 

den med störst utvecklingspotential. Samtliga intervjupersoner har den generella bilden av att 

dessa två marknader skiljer sig åt enormt (Enercon GmbH, O2, E.ON Vind, Politik SVE, Styrelse 

SVE). Det krävs ett helt annat tankesätt när det kommer till etablering av vindkraft offshore, 

menar man, då projekten utförs i större skalor, och där kunskapen om vinden ställs på sin spets. 

Offshore-baserad vindkraft kan ses som en större resurs, då vindförhållandena är betydligt bättre 

till havs än på land. Hitintills finns de flesta offshore-parkerna etablerade i Östersjön och 

Nordsjön. I dagsläget är det inget som driver fram denna typ av investering, då sådana projekt 

kräver ett annat tillvägagångssätt än vindkraftsparker onshore, i form av underhållsprocessen 

samt uppbyggnadsfasen. Andra länder har, till skillnad från Sverige, ekonomiskt stöd för att 

bygga vindkraftsprojekt offshore, och ses därför som mer populära av globala aktörer. I Sverige 

anser man sig ha tillräckligt goda förhållanden onshore, vilket därför inte driver fram projekt till 

havs (Styrelse SVE).   

 

4.2 Konkurrensfördelar och kärnkompetenser 

 

I de intervjuer som genomförts framkom det att det inte går att direkt särskilja vilka kompetenser 

som är specifika för vindkraftverk. Då det rör sig om arbete på hög höjd är det dock viktigt att 

tekniker och underhållsarbetare har certifikat för att klara av ett sådant arbete. Även en teknisk 

bakgrund är värdefull, för att arbetet ska kunna genomföras till den höga kvalitet som förväntas i 

samband med vindkraftsproduktion (O2, Enercon GmbH, E.ON Vind). 

 

En ökning av antalet aktörer som etablerar sig på vindkraftsmarknaden för att utveckla, äga eller 

driva vindkraftsverk, har lett till att konkurrensen tagits till en ny nivå. Den ökade konkurrensen 

har lett till krav för ökad förståelse av den lokala marknaden. De ökade antalet aktörerna har 

även inneburit att det ställts högre krav på teknisk expertis gällande service och utveckling 

(Wind energy the facts 2009). Utformandet av aktörernas värdekedjor är en viktig 

konkurrensfördel, och en drivande faktor när det kommer till utbudet av vindturbiner. Relationen 

mellan de som tillverkar turbinerna och leverantörerna av komponenterna har blivit alltmer 
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viktig. Detta är ett resultat av ökad efterfrågan som krävt snabbare uppbyggnadstid, större 

investeringar samt möjliggjort värdeskapande i denna snabbt växande industri (Wind energy the 

facts 2009). 

 

Då företag hanterar olika delar av värdekedjan, kan man se tendenser i vad som anses vara 

kärnkompetenser inom företagen. Värdekedjan kan vara framtung, där kärnkompetensen ligger i 

uppbyggnaden av vindkraftverk eller service och drift, eller så kan den vara baktung med fokus 

på de första delarna i arbetsprocessen, med avtal och byggtillstånd. Det finns även större aktörer 

på marknaden som har hela värdekedjan som sitt strategiska beslut. Vad som framgått från 

intervjuerna är att det finns få, om ens några, aktörer som endast utför service. Detta är kopplat 

till att företag väljer att bygga och serva sina vindkraftverk själva. Värdet av att utföra detta 

själva har uttalats som strategiska beslut för att förhindra inträde av nya aktörer, samt för att 

skapa ett mervärde för kunderna (O2, Enercon GmbH, E.ON Vind). Enercon såg hela 

värdekedjan som sin kärnkompetens, och behåller därför alla delar inhouse (Enercon GmbH). 

 

Svensk Vindenergi tror på en professionalisering av värdekedjan, och av de aktörer som verkar 

på marknaden idag. Man uttrycker att marknaden kan öppnas upp för mindre aktörer, att utföra 

de delar som befintliga aktörer inte ser som mest vinstgenererande (Politik SVE, Styrelse SVE). 

Drift och underhåll är verksamhet som projektörer av vindkraftverk köper in från leverantören av 

verket. Detta menar man är kopplat till det serviceavtal som täcker planerat underhåll de första 

två åren. Efter att serviceavtalen löpt ut hanteras drift och underhåll olika beroende på vilket 

företag man tittar på (O2). 

 

Det vanligaste fenomenet är att multinationella aktörer levererar hela värdekedjan, medan mindre 

aktörer lägger fokus på olika delar av värdekedjan, oftast produktion eller avtalsförhandling 

(Styrelse SVE, Politik SVE). Garantifrågan gör idag att tillverkarna fortsätter att utföra drift och 

underhåll, men att det i framtiden kan innebära lönsamhetsproblem, varvid en omprioritering i 

värdekedjan kan komma att ske (O2). Tillverkarna förväntas leverera en tillgänglighet på 97 

procent, vilket kan vara kostsamt för tillverkarna (Enercon GmbH, E.ON Vind, O2). 

En framväxande konkurrensfaktor, som några aktörer på den svenska marknaden ser, är att gå 

från produktion på land till vindkraftsparker till havs. Fenomenet med parker gör att 
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underhållsarbetet blir enklare, då man idag ser svårigheter med utförandet av underhåll, då 

vindkraftverken är utspridda över stora områden (E.ON Vind, O2, Styrelse SVE).  

 

Mycket av vindkraftsindustrins värdekedja och kompetenser handlar om de finansiella 

faktorerna. Då projekten och värdekedjan stäcker sig över många års tid, är det första och mest 

vitala att kunna genomföra goda vindanalyser. Utan denna kunskap är det svårt att identifiera bra 

byggplatser. Goda vindförhållanden ligger till grund för stora investeringar, med mycket kapital i 

omlopp över en längre tid. Byggföretag måste även kunna driva projektet på ett effektivt sätt, där 

många parametrar måste falla på plats parallellt. Det som gör vindkraft till en svår bransch att 

lyckas i är nyckfulla förhållanden, där man är beroende av medvind i alla delar av värdekedjan 

(O2, Enercon GmbH, E.ON Vind). 

 

4.3 Värdekedjan 

 

I de intervjuer som genomförts framkom det att värdekedjan skiljer sig något åt mellan olika 

aktörer på marknaden. Marknaden består av aktörer som utför all produktion inhouse och aktörer 

som outsourcar stora delar av produktionen. Därför kan man se stora skillnader i hur 

värdeerbjudandet blir i slutändan, då fokus ligger på olika delar (E.ON Vind, O2, Enercon 

GmbH). 

 

En generell värdekedja, som beskrivits i samtliga intervjuer, kan anses utgå från identifiering av 

potentiell byggplats, (se bilaga 4). I Sverige finns det stora glesbefolkade områden med goda 

vindförhållanden. Sådana platser är intressanta, dock kan dess avlägsna plats innebära extra 

kostnader i samband med uppbyggnad av vindkraftverk, samt för underhåll när vindkraftverket 

väl är på plats. När en intressant plats identifierats följer den del av processen som ska sälja in 

idén om byggtillstånd, där man tecknar avtal med markägare och lokala politiker. Om man 

lyckas sälja in idén, följer den långdragna processen med byggtillstånd. Här påverkas 

värdekedjan av politiska beslut, och tolkning av juridiska texter. Enligt flertalet av våra 
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intervjupersoner finns det företag i Sverige som utför dessa delar av värdekedjan, men som sedan 

säljer av sina projekt till större aktörer, som bygger upp verken (E.ON Vind, Enercon GmbH). 

 

Svensk Vindenergi uttrycker att få av organisationens medlemmar bygger egna vindkraftverk. 

Huvuddelen av medlemmarna har fokus på andra delar i värdekedjan (Politik SVE). Detta 

fenomen beror på den stora investering som själva byggprocessen innebär. Det krävs ett stort 

investeringskapital, då byggprocessen kan innebära infrastruktursuppbyggnad utöver 

byggkostnaden för själva vindkraftverket, för att möjliggöra framkomligheten till 

vindkraftverken. För att minimera dessa kostnader ses det som ett strategiskt beslut att bygga 

större parker, för att infrastrukturkostnaden ska delas upp på fler vindkraftverk. Detta ger då en 

lägre kostnad/vindkraftverk, även om ursprungsinvesteringen är lika stor (E.ON Vind, Enercon 

GmbH). 

 

När vindkraftverket är på plats är det service och drift som följer. Här särskiljer sig aktörer 

gällande hur detta hanteras. Från intervjuerna framkom det att planerat underhåll genomförs 

olika ofta, och inte alltid av ägaren till vindkraftverket. För många vindkraftverk gäller en 

servicegaranti på två till fem år, där leverantören av vindkraftverket står för planerat underhåll 

två till fyra gånger/år. Beroende på kundens storlek, och antalet verk på en byggplats, kan olika 

avtal tecknas (O2, E.ON Vind, Enercon GmbH). Det är eftersträvansvärt att bygga större parker 

med många vindkraftverk, för att underlätta service och drift. Vid uppbyggnad av parker 

uttrycker intervjupersonerna från E.ON och O2 att värdekedjan kommer att förändras. De menar 

att leverantörerna och ägarna av verken kan få synergieffekter genom en tätare placering, och då 

utföra service och drift på egna villkor (O2, E.ON Vind).  
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4.4 Makrofaktorer på vindkraftsmarknaden 

 

År 2001 togs ett EU-beslut att integrera förnybar energi med hela energimarknaden. Detta är det 

mest betydande beslutet som fattats gällande integrationen av förnybar energi. När detta beslut 

togs fanns även ett mål och en vision om att 20 procent av EU:s totala energibehov skulle 

komma från förnybar energi. Detta har bidragit till att europeiska företag blivit världsledande 

inom den förnybara energisektorn (Wind energy the facts 2009). Det politiska stödet för 

vindkraften är mindre i Sverige än i andra länder, vilket lett till ett juridiskt krångligt 

tillståndssystem, enligt internationella investerare. Den juridiska processen grundar sig i att man 

bedömer enligt miljöbalken om en byggplats är lämplig, samt att länsstyrelsen ska pröva 

byggtillståndet enligt sina stadgar. Processen ska se likadan ut i hela Sverige, men tidsramen 

skiljer sig åt beroende på åsikter inom valt län (Politik SVE). Även inom länen skiljer sig 

processens tidsram åt (Piteå Tidning, Per Sandberg, 2011, Piteå Tidning, Anders Thelin, 2012). 

Trots detta bristande politiska stöd som Sverige har gällande vindkraft, ses Sverige ändå som ett 

intressant land att investera i, då det finns stor kompetens som lockar. Tidsramen för att bygga 

vindkraft är relativt lång, speciellt när det kommer till den juridiska processen, med ansökandet 

av flertalet olika tillstånd, vilket kan avskräcka från en investering (Politik SVE).  

 

Elcertifikatet, som trädde i kraft år 2003, har varit av stor betydelse för marknadsutvecklingen, 

då detta var den bidragande faktorn till att trigga igång marknaden, och möjliggöra investeringar 

på en helt ny nivå. Elcertifikatet förklaras enligt Energimyndigheten som: ”Elcertifikatsystemet 

är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka produktionen av förnybar el på ett 

kostnadseffektivt sätt” (Energimyndigheten). Med detta menas det att producenter av förnybar 

energi får certifikatet från staten, för att sälja på marknaden, vilket i sin tur ger producenterna en 

extra intäkt (Energimyndigheten). Innan detta certifikatsystem trädde i kraft var marknaden 

nästintill icke-existerande, på grund av bristen på tillräckligt stort investeringskapital. Dock är 

systemet under ständig debatt, speciellt då politiker anser kärnkraft vara miljövänlig el (SvD, 

Andres Muld, 2012, SvD, Jan Björklund, 2011). Här hoppas vindkraftsföretagen på en ändrad 

inställning till följd av den politik som drivs i bland annat Tyskland för tillfället (E.ON Vind, O2, 

Styrelse SVE).  
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Vindkraftsmarknaden har genomgått förändringar de senaste åren när det kommer till 

ägarstruktur. Marknaden har gått från små privatägda projekt, till alltmer storskaliga projekt. 

Denna förändring har medfört nytt kapital till industrin, därför har beroendet av 

investeringskapital från banker minskat. De olika projekten blir allt större och storskaliga, där 

offshore-projekt börjar växa fram (Wind energy the facts 2009). Uppskattningsvis är det c:a 50 

procent dyrare att bygga vindkraft ute till havs, än på land. De goda vindförhållandena kan 

kompensera för de dyra byggkostnaderna, vilket kan göra denna typ av investering lönsam. 

Kostnaden för underhåll och service är också högre ute till havs, då tillgängligheten inte är lika 

bra som på land (Politik SVE). En uppskattad kostnad för utfört underhåll av ett vindkraftverk 

ligger på ca 20 000 euro/MW, per år, där merparten utgörs av planerat underhåll. Dock varierar 

denna siffra rätt kraftigt, då byte av större komponenter, som exempelvis en växellåda, kan kosta 

runt 250 000 euro (E.ON Vind).  

 

Inom de flesta branscher finns det någon typ av motstånd, vilket även är fallet i 

vindkraftsbranschen. Olika lokala opinioner protesterar mot byggnationerna av vindkraftverk i 

deras hemtrakter. Man menar att verken stör landskapsbilden och bullrar. Dessa åsikter är inte 

speciellt många, och har därför ingen större inverkan på branschen. Den allmänna åsikten om 

vindkraft i Sverige är positiv, då 76 procent av tillfrågade enligt Svensk Vindenergi, är positivt 

inställda till vindkraften. Genom att vindkraftverk kan innebära arbetstillfällen i glesbefolkade 

områden av landet, ökar den positiva respons som man kan se generellt i landet (Politik SVE). 

 

Teknologin kring vindkraftverk har utvecklats de senaste åren, där turbinerna blivit större och 

mer effektiva. Det går även att se tendenser av att stora aktörer utnyttjar befintlig kompetens från 

andra marknader, för att bygga upp ny teknik på vindkraftsmarknaden (Styrelse SVE). De senaste 

åren har det inte skett några gigantiska tekniksprång. O2 uttryckte det som att det finns en gräns 

för hur höga vindkraftverken kan byggas (O2). De senast åren har tre tydliga trender inom 

produktionsförändringar identifierats: vindkraftverken har blivit större, produktionen av 

vindkraftsturbiner har ökat och de har blivit effektivare, samt att investeringskostnaden per 

producerad kW vindkraft har sjunkit (Wind energy the facts 2009).  
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Den stora tekniska utmaningen som man står inför i Sverige, är att anpassa elnätet för att passa 

nya energikällor. Vindkraft ställer höga krav på nätägarna, då man behöver kunna reglera kraften 

i nätet utefter vindförhållandena. Elnätet i Sverige är inte byggt för vindkraft, varvid det kommer 

krävas en del investeringar för att en sådan anpassning ska kunna ske (E.ON Vind). Nätbolagen 

är idag reglerade, och har som följd svaga incitament att hjälpa vindkraftsproducenter genom att 

anpassa sina elnät. Generellt sett står energibranschen inför avveckling av stora energikällor, 

såsom kol- och kärnkraft, vilket kommer ställa krav på hög produktivitet från varje vindkraftverk 

som byggs (Styrelse SVE, E.ON Vind).  

 

De faktorer som beskrivits ovan visar att marknaden är påverkad av politiska faktorer, som 

driver den ekonomiska och tekniska utvecklingen. Den marknadsfaktor som styr mest på 

vindkraftsbranschen är de politisk/juridiska faktorerna. Detta resonemang diskuteras vidare i 

6.2.1.  

4.4.1 Marknadskoncentration 

 

En generell uppfattning kring marknadsutvecklingen är att det hänt mycket de senaste åren. 

Marknaden har gått från en öppen ostrukturerad “vilda västern-bransch” till att bli mer 

professionell, där aktörerna börjar hitta sin plats på marknaden. Detta är även något som 

tydliggörs i varje led i värdekedjan, där drift och underhåll har varit helt dominerat av de stora 

aktörerna så som Vestas och Enercon (E.ON Vind, O2, Styrelse SVE, Politik SVE). 

 

Efter 2003 blev det lönsamt att bygga vindkraft i Sverige då elcertifikatsystemet trädde i kraft 

vilket lockade fler aktörer till marknaden, där de större aktörerna tagit med sig sina befintliga 

kompetenser från andra marknader. Detta mönster är även något som gett sig tillkänna globalt. 

Tekniken har utvecklats, och turbinerna har blivit större och mer effektiv, och kostnaden för 

producerad kWh har sjunkit något. En ökad konkurrens på marknaden har lett till att industrin 

tagit fart, vilket resulterat i en alltmer kostnadseffektiv marknad (Styrelse SVE). 

 

Aktörerna på branschen är överens om att det tidigare funnits en tydlig uppdelning när det 

kommer till strukturen på företags värdekedjor. 2008 nämns som en skiljelinje, där förändring i 
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utformandet av värdekedjan gjorts. Före 2008 var det endast de större aktörerna, såsom Vestas 

och Enercon, som hade hela värdekedjan och kunde erbjuda sina kunder allt från etablering av 

vindkraftverk till drift och underhåll. Kunderna var generellt väldigt små under denna period. 

Efter 2008 har det blivit fler leverantörer av vindkraftverk. Detta har lett till mer specifika krav 

på drift och underhåll, där helhetsavtal från leverantörer anses som dyra. I avtalet mellan 

leverantör och kund ingår ett garantiavtal som täcker service och underhåll av vindkraftverket 

under två till fem år, efter det att vindkraftverket satts i drift. Detta garantiavtal har påverkat 

möjligheten för nya aktörer att konkurrera, då de stora aktörerna fortfarande har de största 

andelarna på marknaden när det kommer till teknisk utrustning (O2). Den generella 

uppfattningen är att de stora aktörerna präglat den standard som växt fram i branschen. Det är de 

stora aktörerna som dominerar inom vindkraftsbranschen (Enercon GmbH, O2, Styrelse SVE, 

Politik SVE). Något som tydliggjorts på vindkraftsmarknaden är det ökade antalet aktörer som 

etablerats under de senaste åren. Tidigare etablerade och större aktörer har försprång gällande 

kunskap om marknadsutvecklingen, vilket ger dem en bättre position gentemot de nya aktörerna 

(Styrelse SVE). 

4.4.2 Hinder för etablering 

 

Det finns en hel del hinder som aktörer stöter på vid försök till ett marknadsinträde på 

vindkraftsmarknaden. Om man ser det från ett leverantörs- och producentperspektiv, är de största 

hindren processen kring ansökan om byggtillstånd, specifika licenser samt tillgången till elnätet. 

Utifrån ett investeringsperspektiv är administrativa, sociala samt finansiella hinder av relevans, 

när det kommer till investeringar och konkurrens på den svenska samt globala marknaden (Wind 

energy the facts 2009). 

 

Vindkraft har även hot på den svenska marknaden i form av utbredd vattenkraft. Denna 

energikälla står för c:a 40 procent av den svenska energiproduktionen, och är därför ett stort 

substitut i form av förnybar energi (Styrelse, SVE). Även solenergi efter viss teknik utveckling 

kan bli ett hot vindkraft (Politik, SVE). Det kan även uppstå mer oförutsedda hinder på 

marknaden, som ingen riktigt räknat med. Under en av intervjuerna framgick det att 

Försvarsmakten utgör ett hinder för etablering av vindkraft, då de menar att vindkraft stör deras 
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flygradar för flygtypen JAS. Detta innebär att 25 procent av Sverige riskerar att bli svårt att få 

tillstånd att bygga vindkraft på (Politik SVE). 

 

4.5 Drivande krafter för förändring 

 

När det kommer till framtiden vet ingen säkert vad som kommer att hända på 

vindkraftsmarknaden, och hur industrin kommer att formas. Mycket beror på de politiska 

besluten, och hur elcertifikatsystemet kommer att utvecklas. Så länge det finns ett behov av nya 

aktörer, och utökad produktion i form av producerad MW, kommer elcertifikatsystemet att vara 

gynnsamt. Något som fortfarande är oklart är vad som händer när EU-målen är nådda. 

Intervjupersonerna menar att politiker inte skapat någon långsiktig trygghet för aktörerna, vilket 

kan driva bort dem från den lokala marknaden, för att istället etablera sig i andra länder (Enercon 

GmbH, O2, E.ON Vind, Styrelse SVE, Politik SVE). 

 

Det europeiska läget gällande energialternativ håller på att ändras. Flertalet europeiska länder är i 

full gång med att byta ut tidigare energikällor, som kolkraft och kärnkraft mot förnybar energi. 

Dessa motsvarar idag mellan 40 och 50 procent av Europas energibehov. Detta är för att nå de 

mål som EU satt för år 2020 (Styrelse SVE). Detta ökar möjligheten för att även vindkraften ska 

fortsätta att expandera. Det finns stor utvecklingspotential på offshore-marknaden i Sverige, då 

denna marknad fortfarande är i utvecklingsfasen. Det spekuleras även huruvida större 

industriföretag kommer att ta sig in på marknaden, då de ser det som ett strategiskt område med 

möjlighet att skapa synergieffekter. Den enade uppfattningen är att marknaden kommer att gå 

mot ett mognadsstadium där nya aktörer inom drift och service kommer att etablera sig, medan 

andra kommer att slås ut då konkurrensen hårdnar. Aktörer från Kina kan ses som ett hot, men 

först när de utvecklat sin tekniska expertis. Man har i Finland börjat bygga vindkraftsparker, 

något som även kan intressera svenska aktörer, då det ses som ett mer attraktivt system för 

investerare att satsa pengar på (Enercon GmbH, E.ON, O2, Styrelse SVE, Politik SVE). 
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Enligt ovanstående avsnitt är vindkraftsbranschen en marknad med få aktörer, som agerar utan 

inbördes konkurrensfokus. Man börjar se tendenser till att detta läge professionaliseras, vilket i 

sin tur förändrar värdekedjans utseende. Elcertifikatsystemet, och politiska krafter både inom EU 

och Sverige, styr marknadsutvecklingen, vilket ses som både ett hinder och en möjlighet. 

Generellt sett tror aktörer på en mognad med högre grad av specialisering, vilket öppnar upp för 

andra aktörer på marknaden. Hur detta kan ske är beroende på strategisk utveckling hos 

nuvarande aktörer.   

 

Ur det empiriska materialet för omvärldsfaktorer samt den teoretiska referensramen som 

beskrivits i avsnitt 3, är följande faktorer av relevans för att analysera ett mindre företags 

potentiella inträde på vindkraftsmarknaden. För förtydligande se bilaga 2. 

 

● Konkurrensfördelar:  

○ Unika resurser är den teknik som används vid byggprocessen och de delar som ett 

vindkraftverk består av. 

○ Unika aktiviteter är vindanalys och tillgänglighetsgarantin på 97 procent.  

 

● Värdekedjeanalys: Värdekedjan består av följande: vindanalys (projektering), 

marktillstånd (sales and marketing), byggtillstånd (tillståndshantering), byggnation 

(operations), service och drift (service). För att underlätta dessa fem huvudprocesser har 

den generella värdekedjan följande stödprocesser: HR, teknik, infrastruktur och logistik 

(se bilaga 4).  

 

● PEST-analys: politisk/juridiska faktorer, ekonomiska faktorer, sociokulturella faktorer 

samt teknologiska faktorer. Vilken faktor påverkar de andra och hur är de 

sammanlänkade? Politisk/juridiskt styrs av elcertifikatsystemet och avvecklingsplaner för 

kärnkraftsverken i Sverige, vilket i sin tur sätter begränsningar för den ekonomiska 

tillväxten för vindkraft och därmed inte främjar teknisk utveckling, främst till havs. De 

sociokulturella åsikter som uttrycks påverkar politiker till viss del, men det påverkar inte 

branschen i någon större utsträckning. 
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●  Five Forces-analys:  

○ threat of entry för en utomstående aktör är hög, då marknaden utgörs av stora, 

väletablerade aktörer.  

○ threat of substitutes är stor, då Sverige har stora energiresurser från vattenkraft, 

och solenergin kan komma att utgöra ett hot efter teknisk utveckling.  

○ The extent of rivalry på marknaden är låg, då aktörer agerar utan inbördes 

påverkan. 

 

 Diversifieringshot i form av strukturella inträdesbarriärer: 

○ control of essential resources, då aktörer på vindkraftsmarknaden håller hårt i sina 

delar av värdekedjan, och därmed även håller inne på teknisk utrustning, vilket 

stoppar nya aktörer från marknadsinträde.  

○ economies of scale and scope, vilket tydliggörs genom att marknaden består av 

stora, globala aktörer, som kan dra nytta av sin storlek för att behålla 

marknadsandelar.   

○ marketing advantages of incumbency, då de stora aktörerna på marknaden har 

etablerade namn som kan dra nytta av välkända företagsnamn för att locka till sig 

kunder.  

 

Summan av dessa ovanstående faktorer belyser möjligheter och hot (OT) i en SWOT: 

○ Opportunities: Möjligheter på marknaden finns via elcertifikatsystemet som 

tvingat fram en viss professionalisering. Detta kan öppna upp marknaden 

ytterligare i framtiden. Politiska krafter inom EU driver fram investeringar i 

förnybar energi, vilket påverkar vindkraftsmarknaden positivt. 

○ Threats: Hot på marknaden är den nuvarande situationen där aktörer har stor 

kontroll över de resurser, som nya aktörer behöver ha tillgång till för en etablering  

på marknaden. Det är en kostsam investering att gå på marknaden, då delar till 

vindkraftverk kan kosta upp emot 250 000 euro.  
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5. Intern kapacitet, Lilla Serviceföretaget AB 

 

Detta avsnitt redogör för den interna primär- och sekundärdata, som vi tagit del av från 

fallföretaget och strukturerat med hjälp av den modifierade modellen av Roos et al. (1998). 

 

5.1 Lilla Serviceföretaget AB (LS AB) 

 

Fallföretaget har, enligt den definition från EU som presenterats ovan, visat sig uppfylla kraven 

för att betecknas som ett mindre företag. Man har i dagsläget runt 100 anställda på flera olika 

platser i Sverige, en omsättning på 250 MSEK samt balansomslutning på 35 MSEK, se även 

tabell 1 på sid. 12 (vd LS AB, V.P. LS AB). Den bransch, som företaget idag verkar inom, är 

underhåll av flygplan, och företaget har gamla anor med rötter i en av Nordens största 

flygfamiljer. Just denna typ av bransch kännetecknas av låga marginaler, då man verkar som 

underleverantör till flygbolag och därmed drivs av kostnadskrav. Marknaden idag är i en 

mognadsfas, där stora aktörer sakta men säkert fasar ut mindre aktörer. Intervjupersonerna 

beskriver en mogen marknad, där marginalerna sjunker, och efterfrågan har nått en mättnad. På 

den svenska marknaden har fallföretaget flertalet kunder, men är tätt sammanbundet med ett av 

Sveriges flygbolag. Man blir därför bunden till den utveckling som sker hos sin största kund. Då 

denna kund har flaggat för en förändring i behovet i framtiden, har de personer som intervjuats 

på fallföretaget uttryckt en önskan om en diversifiering, för att behålla lönsamheten i företaget. 

Diversifieringen sker på grund av en kombination av flera orsaker, där en del av den strategiska 

utvecklingen grundas i att flygunderhållsbranschen är en mogen och mättad marknad, med låga 

marginaler. Vd:n på Lilla Serviceföretaget AB anser att vindkraftsbranschen är en ung och 

växande marknad, där man kan se dagens interna kompetenser och kompetenser inom 

vindkraftsbranschen som närbesläktade och därmed som en intressant marknad (vd LS AB). 

Även ägaren av företagsgruppen, som fallföretaget ingår i, ser möjligheter till diversifiering, då 

företagsportföljen idag innehåller företag inom flertalet olika branscher med olika kompetenser i 

huvudfokus. Ägaren är därför villig att satsa pengar på en potentiell diversifiering (vd LS AB, 

V.P. LS AB). 
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Det kan komma att ske förändringar i LS AB:s interna kapacitet, beroende på förändringar i 

marknadsförhållanden. Man ser framför sig en utveckling på flygplansmarknaden där man köper 

in nya flygplan, något som förändrar den service som efterfrågas från fallföretaget. Detta 

tillsammans med en marknad som karaktäriseras av mycket låga marginaler, gör att företaget ser 

sig om efter nya möjligheter för utveckling. Konkurrenssituationen idag är starkt knuten till 

kunderna. Man ansvarar för att flygbolagen har hög tillgänglighet till sina plan, och att allt 

fungerar som det ska under arbetstid. Branschen kräver hög tillgänglighet och att underhåll utförs 

på obekväma arbetstider, såsom kvällar och helger. Det är därför en speciell arbetsmiljö och 

kultur som påverkar hur företagen agerar. Beroende på vilket flygbolag, och vilka modeller dessa 

använder, blir den service som utförs olika. Strategiska relationer, och value networks, är därför 

av stor vikt i branschen (vd LS AB, V.P. LS AB).   

 

5.2 Konkurrensfördelar i Lilla Serviceföretaget AB 

 

I sin nuvarande bransch konkurrerar Lilla Serviceföretaget AB (LS AB) med en affärsfilosofi om 

leveransprecision, samt tillgänglighet. Företaget har genom åren utvecklat ett avancerat system 

för att undvika att akut underhåll uppstår. Värdeerbjudandet utgöras idag av en tillgänglighet på 

99 procent, där majoriteten av underhållet utförs enligt planering. Den tydligaste 

konkurrensfördel som LS AB ser idag, och som även anses användbar på andra marknader, är att 

företaget har en väldigt hög leveransprecision. Systemet är bemannat dygnet runt, och kan därför 

backa upp så att inga flygplan står still på marken under dagtid. Detta system är så pass utarbetat 

och genomtänkt, att det är fullt applicerbart på andra affärsmöjligheter. Genom systemet finns 

möjligheten att systematisera när planerat underhåll bör ske för att undvika akuta stopp, och på 

så vis undvika att större förluster uppstår. Tillgänglighetsgarantin är avtalad, och företag ser 

därför stora risker i att inte leva upp till denna, både i form av finansiella förluster samt i 

försämrade relationer till kunderna. LS AB, med sin säkra leveransprecision på 99 procent, ser för 

egen del ingen större risk med detta (vd fallföretag, V.P. fallföretag). Systemet är uppbyggt så att 

det samlar data kring brukare och användare, och dessa data utvärderas både månadsvis och 
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kvartalsvis, för att undvika stopp i trafiken. Varje tekniskt fel blir undersökt och åtgärdat, vilket 

gör att LS AB och dess bransch sticker ut jämfört med andra underhållsbranscher. Den 

kompetens som LS AB värderar som mest värdefull, är att kunna erbjuda en regularitet av sina 

leveranser som är såpass hög som 99 procent. Kulturen inom företaget centrerar kring att 

leveranserna ska ske i tid, med hög punktlighet för kunderna. De anställda fokuserar på lösningar 

för att garantera nöjda kunder. (V.P. LS AB, vd LS AB). 

 

De anställda förväntas ha en grundläggande teknisk utbildning, där det krävs certifikat för att 

vara flygplanstekniker. Stor vikt läggs därför vid att de anställda har certifikat för att arbeta med 

de tjänster som förväntas, och kan hantera den teknik som är kopplad till flygplan. Kravbilden av 

dessa kompetenser är samma som för vanlig elbehörighet för elektriker eller teknikcertifikat. 

Den framtida utvecklingen tyder på att datorvana blir allt viktigare, då felsökningar numera görs 

via datorer. Branschen kräver arbete på obekväma tider, vilket de anställda hos Lilla 

Serviceföretaget AB har accepterat, och man ser därför att flexibiliteten hos de anställda kan vara 

en fördel vid eventuell förändring av arbetsförhållanden (V.P. LS AB, vd LS AB). 

 

Idag levereras en transparens och öppenhet gentemot företagets kunder, för att säkra 

informationsutbyte, och därmed undvika brister eller stopp i flygtrafiken. LS AB är därför 

sammanknutna med sina kunder, vilket i sig levererar värde. Dagens kärnkompetens är att man 

känner sina flygtyper väldigt väl, och har ett system utarbetat för just dessa. Därför har företaget 

täta relationer till sina kunder. Relationen skiljer sig något beroende på storlek på kunden, då 

detta är i direkt relation till hur det ömsesidiga beroendeförhållandet ser ut.  

 

Värdekedjan består av att skapa värde genom att skapa tillgängliga flygplan för kunden. 

Maskinerna behöver både regelbundet underhåll och akut, varvid systemet strukturerar hur ofta 

detta behöver genomföras för att upprätthålla en viss kvalitet och tillgänglighet. Systemet ska 

garantera att ingenting utförs i onödan. Den generella kompetensen kring el och mekanik ses inte 

som unik, utan det är den interna kulturen som gör att företaget särskiljer sig från andra. Den 

fixarkultur som företaget har kan både vara en fördel och en nackdel, då det är positivt att ha 

lösningsfokus och åtgärda problem, men det kan bli tidskrävande att åtgärda allt vid ett tillfälle. 

Systemet måste därför hållas uppdaterat för att underhåll ska genomföras utan att planen står still 
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på marken. Genom att företaget har stationer på flertalet platser i Sverige kan det underhåll 

skötas omgående, och kan därför upprätthålla den tillgänglighet som kunderna garanterats (vd LS 

AB, V.P. LS AB) 

 

5.3 Värdekedjan i Lilla Serviceföretaget AB 

 

Det system som ligger till grund för Lilla Serviceföretaget AB:s arbetsflöde är baserat på 

värdekedjan, och vad som behövs i varje del av den för att skapa maximalt värde för kunden. De 

fem huvudprocesserna startar med kundorder, varvid efterföljande preparations belyser frågor 

som behöver besvaras för att ordern ska kunna behandlas. I detta steg av processen kan de 

anställda kontrollera det material som finns tillgängligt för att huvudprocessen för 

värdeskapandet, servicen, ska kunna genomföras. Steg tre är själva underhållet/servicen, som 

genomförs antingen vid huvudkontoret eller på någon mindre servicestation runt om i landet. 

Vilken plats som servicen utförs på avgörs av hur stort servicebehovet är. Vanligtvis kan 

planerad service utföras överallt, och så även mindre akut underhåll. Vid akut underhåll, som 

kräver större reparationer, måste flygplanen fraktas till huvudkontoret, där merparten av de 

reservdelar och verktyg som behövs finns lagrade. Här finns även den största delen av LS AB:s 

arbetsstyrka. De mindre servicestationerna ansvarar då för att utföra tillräcklig del av underhållet, 

för att eventuell frakt till huvudkontoret ska kunna genomföras (Process Manual, LS AB, se även 

bilaga 5). 

 

När servicen är avslutad har LS AB som många andra företag leverans och invoice. Till stöd för 

huvudprocesserna är Quality and Safety av hög relevans, så även Strategic Sourcing och 

Material Management. För att värdekedjan ska vara effektiv behöver logistiken kring reservdelar 

och verktyg vara välplanerad. Dessa stödprocesser visar på var och när delar beställts, och var de 

förvaras, för att underlätta arbetsprocessen (Process Manual, LS AB). Systemet visar på den 

transparens som LS AB värderar högt för sitt värdeskapande för kunderna (V.P. LS AB, se även 

bilaga 5). 
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Värdekedjan inom LS AB har alltså fem huvudprocesser, som stöds av logistik och kvalitet. Då 

man arbetar med farliga material, är utbildning och säkerhet också viktiga stödprocesser, för att 

garantera den kvalitet och tillgänglighet som kunderna utlovats (Process Manual LS AB, V.P. LS 

AB).  

 

Det Lilla Servicebolaget AB konkurrerar alltså genom sitt system gällande logistik och utförande 

av processer. Företaget har byggt upp sin värdekedja utefter den klassiska modellen från Porter, 

med fokus på operations med stöd av den interna infrastrukturen. Marknaden, som LS AB agerar 

på styrs av tekniskt kunnande, vilket gör att marknadsföring har hamnat i företagets periferi. LS 

AB lägger resurser och fokus på teknik och utförande, då dessa processer är avgörande för 

vinstmöjligheterna. Mognaden av marknaden driver företaget att söka nya möjligheter för att 

undvika ekonomiska förluster. Nästa avsnitt i studien kommer därför att fokusera på att hitta 

likheter mellan LS AB, och den potentiella marknaden utefter den modell som konstruerats för 

denna uppsats. För ytterligare illustration hänvisas läsaren till bilaga 2. 

 

Ur det empiriska materialet för intern kapacitet samt den teoretiska referensram för interna 

resurser som beskrivits i avsnitt 3, är följande faktorer av relevans:  

 

● Konkurrensfördelar:  

○ Unika resurser är det interna systemet gällande serviceplanering, och logistik 

gällande reservdelar. 

○ Unika aktiviteter är leveransprecisionen på 99 procent.  

 

● Värdekedjeanalys: Order, orderplanering (preparation), service (operations), leverans, 

fakturering (invoice). För att underlätta dessa fem huvudprocesser har Lilla 

Serviceföretaget AB:s värdekedja följande stödprocesser: Strategic sourcing, material 

management, quality&safety (se bilaga 5).  

 

● Diversifieringsmöjligheter:   

○ Opportunities in new market segments, då företaget har en högre 

leveransprecision än den som råder gällande dagens serviceutförande på 
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vindkraftsmarknaden. Detta kan ses som en möjlighet till etablering i form av ett 

nytt segment på marknaden för service.  

○ Opportunities in substitute industries, då företaget har en värdekedja och ett 

system som kan utgöra ett substitut till dagens leverantörer av 

vindkraftverksservice.  

 

Summan av detta blir styrkor och svagheter, (SW) i en SWOT. 

 

● Strengths: Styrkor hos LS AB utgörs av det interna system som är användbar på andra 

marknader och tjänster, än de man har och verkar inom idag. Finansiell styrka för att vara 

ett mindre företag. Man har gott rykte på sin nuvarande marknad, vilket kan vara 

användbart om man diversifierar sig in på en annan marknad.  

● Weaknesses: Svagheterna idag, är bristande utbildning hos personalen för arbete på hög 

höjd. Det finns även ett behov av att förbättra kunskapsbasen gällande starkströmsarbete.  
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6. Analys 

 

Detta avsnitt förklarar och analyserar de likheter och olikheter från den teoretiska referensram, 

och det empiriska materialet, som vi ser i denna uppsats. Analysen grundar sig i den modell som 

tagits fram, och testats genom uppsatsens gång, för att visa på vilka faktorer som är relevanta 

för ett SME, för en etablering på en annan marknad. 

 

För att följa den struktur som tidigare avsnitt haft, visar vi på hur marknaden ser ut, varvid LS 

AB:s interna miljö följer. Detta är för att tydliggöra vilka luckor som finns på marknaden, och 

hur LS AB kan fylla dem.  

 

6.1 Konkurrensfördelar 

 

Från teorin har vi sett följande summeringspunkt som viktig för konkurrensfördelar: 

● Konkurrensfördelar från unika resurser/aktiviteter inom företaget/branschen.  

 

Enligt teorin ska man konkurrera baserat på tanken om att skapa ett högre värde än sina 

konkurrenter. Fördelar gentemot konkurrenter skapas genom att erbjuda ett högre värde, eller ett 

annat värde än vad konkurrenterna erbjuder kunden. För att kunna göra detta måste man 

identifiera de resurser och aktiviteter som skapar värde för kunden. Konkurrensfördelarna blir då 

de styrkor som företag anser sig besitta gentemot sina konkurrenter.  
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6.1.1 Konkurrensfördelar på vindkraftsmarknaden  

 

Från de empiriska data som presenterats i avsnitt 4, kan vi se följande punkter som viktiga 

konkurrensfördelar på vindkraftsmarknaden: 

● Unika resurser är den teknik som används vid byggprocessen och de delar som ett 

vindkraftverk består av. 

● Unika aktiviteter är vindanalys och tillgänglighetsgarantin på 97 procent.  

 

På vindkraftsmarknaden anser man sig konkurrera genom att vara bäst på vindanalyser, och 

därmed kunna bygga på de mest lönsamma platserna i Sverige. Generellt sett kan man se 

aktiviteter kring vindanalys samt resurser gällande byggprocessen, då i form av finansiella samt 

tekniska resurser, som de största konkurrensfördelarna inom branschen. Genom att vara först ut 

på marknaden har stora aktörer såsom Enercon och Vestas tagit ett grepp om 

utvecklingsmöjligheterna. Aktörerna har genom sin storlek och tekniskt kunnande tagit monopol 

på sin teknik, och därmed bundit upp kunder till att köpa alla delar av värdekedjan från just dem. 

Genom att vara störst tror aktörerna att de kan uppnå synergieffekter, genom att addera ett högre 

värde genom hela värdekedjan. Aktörerna har därmed tagit ställning till vilka interna processer 

och resurser som utgör deras värdeerbjudande, vilket är i enlighet med det teorin beskriver som 

en viktig del för att kunna skapa konkurrensfördelar. Serviceerbjudandet från vindkraftsaktörerna 

grundar sig i tillgänglighet runt 97 procent. För att kunna leva upp till detta avtal har man hittills 

sett att aktörerna håller service och drift inhouse. Enercon grundar sina beslut i sin tekniska 

kunskap internt, och möjliggör därför specialistkunskap som är relevant vid utförandet av 

service. Specialistkunskap är relevant, då detta ofta krävs vid det underhåll som inte är planlagt, 

när vindkraftverken står still till följd av större fel. Specialistkunskap kan visa på styrkan att 

utföra god service till hög kvalitet, oavsett den storlek som aktörer på marknaden har. 

Utvecklingen kan komma att innebära att fler företag väljer att utföra underhåll själva, om 

möjligheten för serviceteam finns inhouse.  

 

Vi tror dock inte att drift och service kommer fortsätta att hållas inhouse mer än av möjligen 

Enercon, då det endast är de som uttryckligen har ansett detta vara ett viktigt strategiskt beslut. 

Enercon har till följd av detta strategiska beslut behållit sitt reservdelslager internt, vilket 
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försvårar en position som underleverantör till just detta bolag. Vi tror att marknaden kommer 

öppnas upp för specialisering, då företags kärnkompetens inte är den efterföljande drift och 

service som utförs. Vi kan redan se en professionalisering i de första delarna av värdekedjan, 

varvid vi tror att även servicedelen kommer att läggas ut på entreprenad till underleverantörer.  

6.1.2 Konkurrensfördelar inom Lilla Serviceföretaget AB 

 

Från de empiriska data som presenterats i avsnitt 5, LS AB, har vi sett följande punkter som 

summan av företagets konkurrensfördelar: 

● Unika resurser i form av deras interna system gällande serviceplanering, och logistik 

gällande reservdelar. 

● Unika aktiviteter i form av deras leveransprecision på 99 procent.  

 

I Lilla Serviceföretaget AB konkurrerar man med en leverans- och tillgänglighetsprecision på 99 

procent. Genom att aktivt arbeta med att planera och strukturera var material behövs, för att 

förhindra eventuella stopp i trafiken, kan den höga leveransprecisionen garanteras. Branschen, 

som LS AB verkar inom, kräver att företag arbetar aktivt med att säkra sina kunders värde, något 

som även kan utnyttjas för att agera på en annan marknad. Systemet, som utarbetats för att 

garantera tillgängligheten, kan omarbetas för planering av underhåll av andra typer av tekniska 

produkter. Systemet innehåller redan de processer kring logistik och reservdelar som behövs för 

både akut och planerat underhåll. Att företaget dessutom finns på plats i stora delar av Sverige, 

gör att tillgänglighetsgarantin kan vara applicerbar även inom vindkraftsbranschen. Det värde 

som levereras idag grundar sig i teknisk baskunskap, med elcertifikat och teknikcertifikat hos de 

anställda, samt att man har en flygteknikerutbildning. Dessa kunskaper kombineras med det 

interna underhållssystemet till ett värdeerbjudande, som är svårt för konkurrenter att imitera. 

Detta är något som teorin kring konkurrensfördelar belyser som viktigt. Resurser/aktiviteter som 

är svåra att imitera kan således användas för att bygga upp barriärer, som håller konkurrenter 

borta från att ta samma position på marknaden, som företaget agerar på. De anställda har genom 

sin utbildning en stark sammanknuten inställning till det värdeerbjudande som LS AB levererar, 

genom att företagskulturen grundar sig i en stark fixarkultur. Denna kulturella styrka kan utgöra 

extra värde vid inträde på en ny marknad, och särskilja LS AB från sina konkurrenter.  
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Vi ser idag att LS AB har goda relationer till sina kunder, något som är vitalt för att bygga 

relationer med andra aktörer, och som kan innebära fördelar vid ett inträde på 

vindkraftsmarknaden. Man har redan förstått vikten av strategiska relationer, då den marknad 

man verkar på idag, grundar sig i att man bygger starka band med sina kunder. De strategiska 

relationer man har till sina kunder, genom specifik teknisk kunskap om deras flygmodeller, gör 

att kunderna inte kan byta serviceleverantör utan stora skifteskostnader. De konkurrensfördelar 

som är applicerbara både på LS AB:s nuvarande marknad, och den potentiella 

vindkraftsmarknaden, är att man har ett system som kan garantera en leveransprecision som är 

högre än den som garanteras på vindkraftsmarknaden i dagsläget.  

 

Den kompetens som vi tror fattas idag för ett inträde på vindkraftsbranschen, är kunskap kring 

arbete med starkström, samt certifikat för höghöjdsarbete. Dock är detta kompetenser som går att 

lära sig, och de utgör därför inte ett större hinder för etablering. Då LS AB redan skapat sig ett 

namn genom sin höga tillgänglighet och punktlighet i sin nuvarande bransch, ser vi möjligheter 

att använda detta rykte för att diversifiera sig på vindkraftsmarknaden. Företaget har stor 

erfarenhet av drift och underhåll, vilket kan komma att vara användbart i vindkraftsbranschen. 

För att utföra underhåll med hög kvalitet återstår att knyta strategiska relationer, för att få 

tillgång till reservdelar, som kan behövas vid planerat underhåll. Även på denna punkt har LS AB 

användning för det system som redan finns internt, där logistikprocessen är väl utarbetad.  

 

Summan av detta avsnitt är alltså att LS AB kan använda sitt interna system för att skapa 

konkurrensfördelar på vindkraftsmarknaden, genom att leverera den tillgänglighet på 99 procent 

som företaget erbjuder idag. Enligt teorin erbjuder företaget då ett annat värde än sina 

konkurrenter gentemot kunderna, och kan således skapa konkurrensfördelar på vald marknad. 

Konkurrensfördelar summeras enligt följande: 

● Unika aktiviteter: LS AB kan konkurrera med högre leveransprecision än vad kunder 

erbjuds på vindkraftsmarknaden idag. 

● Unika resurser: LS AB kan konkurrera med det system som man har utvecklat för 

planering av underhåll och service, då det är anpassningsbart för andra typer av service, 

såsom vindkraftverksunderhåll.  
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6.2 Värdekedjeanalys på vindkraftsmarknaden och Lilla Serviceföretaget AB 

 

Från teoriavsnittet har vi sett att följande punkter är viktiga för att analysera konkurrensfördelar 

mer konkret:  

● Värdekedje-analys, där centrala processer som använder ovanstående resurser/aktiviteter 

för att skapa värde. Identifiera om företaget har en unik värdekedja eller mer effektiv 

värdekedja jämfört med sina konkurrenter.  

● Diversifieringsmöjligheter, utefter de ovanstående punkterna (värdekedja samt 

konkurrensfördelar), med fokus på styrkor och svagheter som kan appliceras på andra 

marknader.  

 

Värdekedjan används för att belysa och beskriva de aktiviteter som används inom ett företag för 

att skapa värde för slutkunden. Den värdekedja som Porter konstruerat kan anses som mest 

lämplig för rena produktionsföretag (se bilaga 3), något som vi inte upplever är applicerbart rakt 

av på varken vindkraftsbranschen eller LS AB. Detta tror vi beror på att vindkraftsindustrin 

kräver marknadsföring och försäljning innan byggprocessen kan ta fart. För LS AB:s del är det 

marknadsföring är av mindre betydelse och är därför inte en av företagets huvudprocesser. 

Denna process är mer ett stöd till huvudprocesserna. De värdekedjor som vi utgått från vid denna 

analys visas på nästkommande två sidor. 
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Stödprocesser:  

● HR 

● Teknik 

● Infrastruktur 

● Logistik (reservdelar etc.) 

 

Figur 2 Värdekedja vindkraftsbranschen 
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Order Preparations Operations Leverans Invoice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödprocesser: 

● Strategic Sourcing 

● Material Management 

● Quality&Safety 

 

Figur 3 Värdekedja Lilla Serviceföretaget AB 

 

Enligt teorin bör företag lägga fokus på den del av värdekedjan som är mest värdefull och utgör 

företagets kärnkompetenser. Detta kan innebära att företag inte utför hela sin värdekedja själv, 

utan specialiserar sig på de delar som man är bäst på. Enligt teorin kring konkurrensfördelar och 

värdekedjan leder ökad konkurrens till specialisering utifrån den kärnkompetens som man inom 

företaget anser sig ha.  

 

Företaget ska göra det de är bäst på, och lämna resten åt marknaden via outsourcing, för att 

tillåta sig att konkurrera på ett så effektivt sätt som möjligt, och på så sätt kunna erbjuda sina 

kunder ett högre värde. Teorin benämner detta som att bygga upp ett strategiskt samarbete, ett 

value network. Fenomenet benämns i teorin som ett företags make-or-buy beslut. 

 

Vad vi kan se i vindkraftsbranschen är att den specialisering som teorin pratar om, inte skett i 

någon större utsträckning än. Här utför de större aktörerna alla sina fem huvudprocesser, som 
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utgör grunden för det värdeerbjudande som kunderna får ta del av. Vi tror att aktörerna 

fortfarande har en tanke om att marknaden är ostrukturerad, och inte tillräckligt professionell, för 

att outsourcing av värdekedjan ska kunna ske i någon större utsträckning. Företagen håller som 

följd av detta sina delar inhouse och producerar alla delar själva. Detta försvårar i sin tur 

utvecklingen då nya aktörer inte kan utföra underhåll utan tillgång till reservdelar. Marknaden 

blir därför lidande av att företag misstror utvecklingspotentialen, men samtidigt tror vi att det är 

vanligt för utvecklingsmarknader att gå igenom denna process som vindkraftsbranschen står 

inför.  

 

Vi har sett tecken på att specialiseringen har påbörjats, med aktörer som utför de första delarna 

av vindindustrins värdekedja. För att väga upp mot denna lite baktunga värdekedja, tror vi på 

inträde av aktörer som har framtunga värdekedjor. Om marknaden professionaliseras ytterligare 

kommer det att uppstå ett behov av aktörer, som är specialiserade på att utföra service till högre 

kvalitet och tillgänglighet, jämfört med de aktörer som verkar idag.  

 

I LS AB:s värdekedja ligger fokus på utförande av underhåll, med medföljande stödprocesser. 

Värdekedjan är uppbyggd kring det system som garanterar tillgänglighet och utförande av 

service. Denna tydliga specialisering, tror vi kan vara användbar för etablering på den ännu inte 

specialiserade vindkraftsmarknaden. Vi tror att den värdekedja som presenterats av LS AB kan 

vara en version av hur en specialisering av servicedelen i vindkraftsbranschen kan se ut. Av de 

ovanstående värdekedjorna kan vi se att ingen ser exakt ut som den som teorin beskriver, men att 

där finns likheter hur tankebanorna har gått. Vi tror att den värdekedja som LS AB har idag kan 

vara en bild av hur ett value network för vindkraftsbranschen kan se ut, och ser därför 

möjligheter för nya aktörer för service av vindkraftverk. Ett value network är som beskrivet i 

teoriavsnittet, flera företags värdekedjor, som tillsammans adderar värde för slutkonsumenten.  

 

Värdekedje-analysen summeras enligt följande: 

● Värdekedjan kan komma att professionaliseras, vilket tyder på att processer kan komma 

att outsourcas. Den värdekedja som LS AB konkurrerar med idag är effektivare än sina 

nuvarande konkurrenters, och effektivare än den som man kan se på vindkraftsbranschen 

gällande service. Här är alltså en lucka för potentiell konkurrensstrategi.  
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● Genom professionalisering kan value networks bli viktiga, och LS AB:s värdekedja kan 

då ses som en del av den generella värdekedjan på vindkraftsmarknaden.  

● Diversifieringsmöjligheterna för LS AB blir att man kan försöka konkurrera med basis av 

sin högre leveransprecision i de främre delarna av värdekedjan. Den lucka som finns 

gällande en effektivare värdekedja, till följd av det unika system som LS AB har, gör att 

det finns diversifieringsmöjligheter på vindkraftsmarknaden.  

● Till vår summerande SWOT kan följande styrkor och svagheter (SW) identifieras: 

○ Strengths: Ett internt system som är applicerbart på andra typer av marknader och 

tjänster.  

○ Weaknesses: Företaget är ännu inte en del av ett value network, och har därför inte 

tillgång till de resurser som behövs för att kunna utföra sina tjänster på en annan 

marknad.  

 

6.3 Makrofaktorer på vindkraftsmarknaden 

 

Enligt teorin påverkas företag starkt av förändringar i omvärlden. Detta har även 

intervjupersonerna lagt stor vikt på. Den svenska ekonomin hanterar i dagsläget en 

lågkonjunktur, vilket ställer andra krav på företag, då de förväntas vara föränderliga utefter 

konjunktursväxlingar. De makrofaktorer som vi tror påverkar vindkraftsmarknaden mest, och 

som därför är viktigast att hantera presenteras nedan.  

6.3.1 PEST-analys 

 

För att kunna identifiera de omvärldsfaktorer som råder inom vindkraftsbranschen, och hur dessa 

kan påverka marknadens utveckling, har vi valt att tillämpa en PEST-analys bestående av fyra 

olika faktorer: politiska/juridiska, ekonomiska, sociokulturella och teknologiska. Genom 

analysen kan företag identifiera vilka faktorer som har störst relevans för deras strategiska 

planering, och därmed lägga störst resurser för att förstå just dessa.  

 Ett viktigt beslut som har påverkat den europeiska marknaden är det EU-beslut som togs år 

2001, som syftade till att integrera förnybar energi med hela energimarknaden. Alla länder fick 
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därmed ett gemensamt mål att sträva mot, för att kunna uppnå de krav som EU nu ställt på 

förnybar energi och energiproduktion. Vi kan se ett starkt samband mellan politiska beslut, och 

produktion av vindkraft. Från år 2001 och framåt har produktionen av vindkraft ökat, och detta 

tror vi har att göra med de europeiska beslut som fattats gällande förnybar energi och de 

europeiska mål som satts upp för år 2020.  

 

En avgörande politisk faktor, som kan ses på den svenska marknaden, är beslutet om 

elcertifikatsystemet, som infördes år 2003. Införandet av detta nya subventionssystem öppnade 

upp för nyinvesteringar och möjligheten att bygga vindkraft i Sverige. Vi har även uppfattat att 

detta politiska beslut lett till att konkurrensen på marknaden ökat, genom etablering av mindre 

aktörer. Vår uppfattning är också att byggandet av vindkraft är juridiskt krångligt, där flertalet 

olika tillstånd behövs för att få byggtillstånd. Detta ser vi som ett hinder för etablering för företag 

som inte har tillräckligt stor finansiell kapacitet, då ledtiderna är långa och juridiskt krångliga. 

Samtidigt verkar utländska investerare villiga att hantera detta juridiskt krångliga system, då vi 

ser inträde på marknaden från bland annat Kina.  

 

Som följd av ovanstående ser vi goda möjligheter när det kommer till de ekonomiska 

förutsättningarna på vindkraftmarknaden. En professionalisering av marknaden kan identifieras, 

vilket vi tror kommer att leda till andra konkurrensförhållanden än tidigare, då specialisering kan 

leda till ett nytt fokus i värdekedjan. Marknaden kan ses som relativt ung och vi ser därför stor 

potential för en stark ekonomisk tillväxt de kommande åren, där stora investeringar är 

nödvändiga för att kunna bygga upp vindkraftverken. De politiska beslut som fattats inom EU de 

senaste åren kring förnybar energi, driver denna utveckling vidare, vilket vi tror kan gynna 

vindkraftsbranschen ekonomiskt i många år framöver.  

 

EU och Sverige driver i dagsläget politik som gynnar socialt accepterade energialternativ. 

Förnybara energikällor har blivit alltmer populära de senaste åren och vindkraft ses som positivt i 

stora delar av befolkningens ögon. Vindkraft är ett energialternativ som inte har samma stora 

påverkan på miljön som andra energialternativ såsom kolkraft, vilket gör det till ett 

energialternativ som gynnas av dagens politiska läge. Trots detta kan vindkraftsalternativet 

uppfattas som irriterande och fult enligt vissa, då man anser att vindkraftverken förstör 



Diversifieringsmöjligheter för ett mindre företag på en annan marknad 

M. Andersson & S. Starkman 

 

 
71 

landskapsbilden. Som tidigare nämnts kan Försvarsmakten ses som en social faktor som kan 

komma att påverka marknadsutvecklingen och kan ses som ett hindrar till etablering av 

vindkraft. Enligt Försvarsmakten blir därmed 25 procent av Sveriges yta omöjlig att etablera 

vindkraft på då denna anses störa Försvarsmaktens flygradar. Detta tror vi kan ha en påverkan på 

marknaden i framtiden och ändra tankesättet när det kommer till de strategiska valen för 

placering av vindkraft. Om 25 procent av Sveriges yta inte längre går att bygga vindkraft på tror 

vi att detta kommer att leda till att det blir mer intressant att bygga vindkraft ute till havs. För att 

det ska ske någon större utveckling av svensk vindkraft till havs, tror vi att det kommer behövas 

både ekonomisk uppbackning samt teknisk utveckling. Detta behövs då sådana projekt är mycket 

dyrare än vindkraftsprojekt på land, och utsätts för andra väderförhållanden. 

 

Teknologiskt sett genomgår vindkraftsbranschen ständiga förbättringar, där vindkraftverken både 

blir större och mer effektiva. Vi ser att kunskap kring vinden, och den teknologi som driver fram 

utvecklingen, är av stor betydelse för konkurrensen på marknaden. Vi tror därför att det är viktigt 

att alla aktörer är införstådda i den tekniska utveckling som ständigt råder. Om man som 

leverantör av underhåll ska kunna vara med och konkurrera mot de större leverantörerna, så som 

Enercon och Vestas, krävs det en teknisk expertis för att kunna säkerställa kvalitet och 

möjliggöra ett värdeerbjudande. 

 

Vi uppfattar vindkraftmarknaden som starkt politiskt styrd, vilket i sin tur påverkar marknaden 

och dess utveckling. Europeiska beslut gällande vindkraftsproduktion påverkar både den svenska 

och den europeiska marknaden. Det svenska elcertifikatsystemet har stor betydelse på den 

svenska marknaden, både ekonomiskt och politiskt. Vi ser goda ekonomiska möjligheter till stark 

tillväxt i framtiden, där outnyttjade marknadsandelar fortfarande finns att erhålla, då politiska 

beslut driver fram mer förnybar energi. Vi upplever inte de sociokulturella faktorerna på 

marknaden som ett större hot mot marknaden, utöver det faktum att Försvarsmakten kan 

begränsa etableringen av vindkraftverk i Sverige. Den teknologiska utvecklingen går framåt, och 

som aktör på vindkraftsmarknaden är det viktigt att hänga med i denna utveckling, för att kunna 

erbjuda delar i den generella värdekedjan. Genom att elcertifikatsystemet påverkar de 

ekonomiska förutsättningarna kan man även se elcertifikatsystemet som en bidragande faktor till 

teknologisk utveckling.  
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För att runda av ovanstående avsnitt kan de politiska/juridiska, ekonomiska, samt teknologiska 

faktorerna uppfattas som de mest inflytelserika krafterna på vindkraftsmarknaden. Dessa tre 

krafter har även en hög grad av samvariation där elcertifikatet ses som en stark gemensam 

nämnare. De politiska/juridiska faktorerna är den kraft som påverkar marknaden mest, då EU-

beslut och elcertifikatsystemet påverkar vindkraftsproduktionen. I och med detta påverkar de 

politiska/juridiska faktorerna även de övriga krafterna. Vi upplever därför att den viktigaste 

kraften för aktörerna att förstå är den politiska, följt av ekonomiska, samt teknologiska. Då dess 

krafter har en stark påverkan på vindkraftsmarknaden är det viktigt för aktörerna på marknaden 

att förstå dessa, samt hur de kan komma att påverka marknadsutvecklingen i framtiden.  

6.3.2 Five Forces-analys 

 

Teorin kring Five Forces-analysen säger att man ska titta på fem krafter i konkurrenssituationen. 

De faktorer som är applicerbara på vår fallstudie är: threat of entry, threat of substitute samt the 

extent of rivalry. I samband med analysen har vi ställt oss frågor kring dessa faktorer. För att 

identifiera möjliga hot från nya aktörer har vi tittat på om lagstiftningen underlättar nyinträde, 

vilket stadium vindkraftsbranschen befinner sig, samt förekomst av starka företagsnamn. Dessa 

faktorer kan underlätta eller försvåra inträde på en marknad.  

För att kunna identifiera vilka andra produkter som kan substituera vindkraft har vi tittat på 

produkter som fyller samma funktion, dvs. produkter som producerar förnybar energi. 

Konkurrenssituationen på vindkraftsmarknaden har analyserats genom att vi undersökt antalet 

aktörer i dagsläget, och/eller om dessa utövar priskrig för att konkurrera ut varandra.  

 

Hotet för nyetableringen på vindkraftsmarknaden ser vi som relativt stort då marknaden befinner 

sig i början av utvecklingsstadiet, och ännu inte hamnat i ett mognadsstadium. Tendensen på 

utvecklingsmarknader är att dessa är attraktiva för etablering, då konkurrensen inte blivit 

tillräckligt tät för att avskräcka. Elcertifikatsystemet kan ses som ett juridiskt hjälpmedel för 

nyetablering, då det tillåter mindre aktörer att etablera sig. Vi kan fortfarande se en tydlig 

dominans av ett fåtal aktörer som fokuserar på hela värdekedjan, och därför påverkar 

konkurrensen på marknaden. Dessa aktörer, som främst utgörs av leverantörer av vindkraftverk, 

besitter resurser som är av stor betydelse för hela värdekedjan, vilket påverkar nya 
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marknadsinträden. Teorin beskriver detta som control of essential resources, vilket ger 

nuvarande aktörer en bättre position på marknaden, och gör det svårare för andra företag att 

etablera sig. De nya aktörer, som är intresserade att etablera sig på vindkraftsmarknaden är 

därmed i behov av de strategiska resurser och aktiviteter som finns hos befintliga aktörer. För att 

möjliggöra etablering anser vi att nya företag behöver etablera en god relation, och ett strategiskt 

samarbete, med nuvarande aktörer på vindkraftsmarknaden, för att få tillgång till deras resurser. 

Om man är intresserad av att utföra drift och underhåll, och därmed har fokus på den främre 

delen av värdekedjan, behöver man etablera ett strategiskt samarbete med någon leverantör, för 

att i sin tur få tillgång till reservdelar.  

 

Gällande hot av nyetablering på marknaden kan man se företag som träder in på marknaden med 

starka företagsnamn, som kan utgöra hinder för andra aktörer. Siemens, som är etablerat och 

bedriver verksamhet i flera industrier, kan ses som ett diversifierat företag som erbjuder 

produkter och tjänster på flertalet marknader. Siemens kan ses som ett umbrella branding 

företag, och det enda av den typen som hittills existerar på den svenska vindkraftsmarknaden. Vi 

har inte uppfattat att Siemens utgör det största hotet när det kommer till väletablerade 

företagsnamn på vindkraftsmarknaden. Istället kan andra, mer specialiserade företag, uppfattas 

som större hot. Teorin beskriver detta som strukturella marknadshinder, där företag med starka, 

väletablerade företagsnamn, har starka marknadsföringsfördelar gentemot nya företag på 

marknaden. Exempel på företag med starkt etablerade företagsnamn är Enercon och Vestas. 

Dessa aktörer påverkar de strukturella hindren som råder på marknaden, och hindrar därmed 

etablering av nya aktörer. Ett sätt att övervinna detta kan vara att genom att satsa mycket resurser 

på marknadsföring för att kunna konkurrera med de större aktörerna.  

 

Hotet av substitut kan identifieras genom att, som ovan nämnt, identifiera produkter som löser 

samma problem. På energimarknaden finns det andra alternativ när det kommer till förnybara 

energikällor, exempelvis sol- och vattenkraft. Vattenkraft kan dock ses som svårt att bygga i 

södra delen av Sverige, då det är brist på vattendrag med tillräcklig hastighet. Vi ser därför stora 

möjligheter för vindkraften att bidra till elförsörjning i söder. I Norrland, där det finns tillgång 

till stora arealer av mark är redan vattenkraften etablerad. Vi ser inte nämnda substitut till 
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vindkraften som några större hot, då vindkraften är en miljövänlig och bra förnybar energikälla, 

där stora etableringsmöjligheter finns för nya vindkraftverk.  

 

Enligt teorin kring konkurrensförhållanden kan marknadskoncentrationen ses som hög när det 

råder priskrig, eller finns ett högt antal aktörer på marknaden. Marknadskoncentrationen är inte 

speciellt hög på vindkraftsmarknaden, då marknaden i dagsläget karaktäriseras av ett fåtal 

aktörer med stor makt. Vi ser tecken som pekar på att marknaden håller på att gå mot att bli mer 

professionell, något som vi tror kan leda till nya spelregler och en annan typ av konkurrens på 

marknaden. Denna typ av konkurrens tror vi kommer att leda till att aktörerna ser 

lönsamhetsbrister i värdekedjan och därmed ändrar prioritering kring sitt värderebjudande. Vi 

tror därför att fokus kommer att ligga på företagens kärnkompetens, där man väljer att satsa på 

det man anser sig vara bäst på. Vi ser fortfarande att det skulle kunna finnas utrymme för nya 

aktörer att ta sig in på marknaden, och hitta sin unika position, då det, som nämnt ovan, inte 

råder någon högre konkurrens och specialisering på marknaden än.  

 

Vi uppfattar att det råder höga strukturella inträdesbarriärer på marknaden, och att detta påverkar 

nya aktörers inträde, som är intresserade av att erbjuda hela värdekedjan. Vi upplever däremot att 

inträdesbarriärerna inte är lika höga för nya aktörer som är intresserade av att endast utföra delar 

i värdekedjan. De främsta luckorna, som vi kan identifiera på marknaden, är där konkurrensen är 

lägre, och där aktörerna inte är speciellt många. Dessa luckor kan identifieras i den främre delen 

av värdekedjan. Vi ser stora möjligheter för de aktörer som är intresserade av att erbjuda service 

i form av drift och underhåll. Vi ser denna strategiska möjlighet, som en bra utgångspunkt för 

nya aktörer som är intresserade av att sig in på vindkraftmarknaden, då det i dagsläget endast 

finns en handfull aktörer som är renodlade serviceföretag.  

 

Summan av Five Forces-analysen är: 

● Threat of entry: Risken för nya aktörer är låg, då inträdesbarriärerna på marknaden är 

höga. Marknaden har inte professionaliserats än, vilket då innebär att de nuvarande 

aktörerna håller hårt i sina resurser, och inte öppnar upp marknaden för andra aktörer.  

● Threat of substitute: Risken för substitut är hög, då man i Sverige har andra förnybara 

energikällor som producerar mer energi i dagsläget.  
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● The extent of rivalry: Den interna rivaliteten är låg, vilket då inte bör verka avskräckande 

för nya aktörer. 

 

6.4 Summering av slutsatser från intern och extern analys 

  

Som vi tidigare nämnt används SWOT som ett summeringsverktyg för att tydliggöra vilka luckor 

som finns på vindkraftsmarknaden, och med vilka interna styrkor som LS AB kan fylla dessa. De 

faktorer som vi identifierat i tidigare avsnitt kommer här summeras och diskuteras. SWOT som 

summeringsverktyg kan visa på att vår modell kan användas för att tolka interna och externa 

faktorer, som avgör ett företags möjligheter på nuvarande eller potentiell marknad. De relevanta 

faktorerna diskuteras nedan.  

 

Utifrån analysen av interna styrkor och svagheter i avsnitt 6.1 och 6.2 kan följande styrkor 

påvisas som användbara oavsett vilken marknad LS AB applicerar dem på. Man har genom sina 

anställda en god teknisk baskunskap, en företagskultur som driver företaget framåt trots 

marknadens mognad, samt ett gott rykte på sin nuvarande bransch, med kunder som har stor 

styrka på den svenska marknaden. Systemet som finns gällande värdekedjan, och utförandet av 

service kan användas och modifieras för att passa in på en annan marknad. Vi tror att dessa 

styrkor kan innebära att företaget kan diversifiera sig in på andra marknader, som ett substitut till 

nuvarande serviceaktörer. På vindkraftsmarknaden innebär detta att man kan vara en möjlig 

samarbetspartner för nuvarande vindkraftsleverantörer.  

 

En svaghet, som tydligt poängterats i både teorin och det empiriska materialet, är tillgången till 

reservdelar, som ett serviceföretag måste ha för att utföra drift och underhåll. Reservdelar till 

vindkraftverk är väldigt dyra där en ny turbin kan kosta flera miljoner svenska kronor. 

Tillverkarna kan därför ses besitta en maktposition över eventuella serviceföretag, vilket kan ses 

som en tydlig svaghet. Strategiska relationer med tillverkarna tror vi därför kommer bli 

avgörande för hur konkurrensen kommer att se ut på marknaden. Vi tror inte att någon 

vindkraftsägare skulle våga anlita en serviceleverantör som inte har de mest vitala reservdelarna 
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som efterfrågas. Lilla Serviceföretaget AB:s största svagheter är bristande kunskap i starkström 

samt höghöjdscertifikat.  

Baserat på ovanstående diskussion är det tydligt att det fortfarande finns stora 

utvecklingsmöjligheter på vindkraftsmarknaden, där professionalisering av marknaden kan leda 

till specialisering i värdekedjan. Vindkraftsmarknaden kan fortfarande ses som en 

tillväxtmarknad med stark ekonomisk tillväxt, som kan hålla i sig flera år framöver. Vi kan se att 

marknadstillväxten är en bidragande faktor till att nya aktörer väljer att etablera sig på 

marknaden. En utvecklingsmöjlighet för mindre aktörer är bedrivandet av service i form av drift 

och underhåll. Detta är något som teorin kring diversifieringsmöjligheter beskriver som, 

opportunities in new market segments. 

 

Genom att bygga upp strategiska relationer, genom ett value network, till andra aktörer på 

marknaden kan nya aktörer lättare ta sig in på marknaden, och på så sätt överkomma de 

strukturella marknadshinder som råder. När den garantiperiod, som finns gällande service av 

vindkraftverk går ut, finns det möjlighet för nya företag att gå in som serviceföretag istället för 

leverantörerna av vindkraftverken. Därför skulle Lilla Serviceföretaget AB:s största möjligheter 

kunna vara att utföra den främre delen av värdekedjan. Genom tidigare erfarenheter av drift och 

underhåll av flygplan, är utförandet av drift och underhåll inte långt bort från deras befintliga 

kompetensbas idag. Genom deras leveransprecision på 99 procent på dagens marknad är de väl 

rustade att möta de krav som ställs på vindkraftsmarknaden. Lilla Serviceföretaget AB:s 

leveransprecision, och det interna systemet ser vi som applicerbart på nära besläktade industrier 

och tjänster. Detta är en diversifieringsmöjlighet som teorin beskriver som, opportunities in 

substitute industries. 

 

Ett av de största hoten, som vi har identifierat på vindkraftsmarknaden, är de stora aktörernas 

strategiska beslut att behålla allt inhouse, och på så sätt ha kontroll över hela värdekedjan. Ett 

annat hot är de politiska beslut som kan komma att missgynna den starka tillväxt som i dagsläget 

råder på vindkraftsmarknaden. De största hoten som vi har identifierat för Lilla Serviceföretaget 

AB är att man inte har tillgång till de reservdelar, som utgör basen för att kunna utföra underhåll 

på en annan typ av produkt än den man underhåller idag.  

Den SWOT som beskrivits ovan ser alltså ut som följer: 
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● Strengths: LS AB har ett system som är unikt för deras verksamhet, och är därför en stor 

resurs vid eventuell diversifiering till en annan marknad.  

● Weaknesses: Företaget har inte ännu byggt upp några strategiska relationer på 

vindkraftsmarknaden, och har som följd av detta inte tillgång till reservdelar som behövs 

för att utföra underhåll av vindkraftverk. Man behöver dessutom komplettera den 

utbildning som personalen har idag.  

● Opportunities: Vindkraftsbranschen har börjat professionaliseras till följd av 

elcertifikatsystemet, och detta öppnar upp för nya konkurrensmöjligheter på marknaden. 

Servicedelen av värdekedjan har inte professionaliserats ännu, vilket visar på en tydlig 

lucka i konkurrenssituationen.  

● Threats: Genom den bristande professionaliseringen av hela värdekedjan har 

vindkraftsaktörer inte släppt ifrån sig kontrollen ännu, och håller därför 

inträdesbarriärerna höga för nya aktörer.  

 

6.5 Strategisk kapacitet 

 

Enligt den modell, som vi testat genom hela uppsatsens gång, är strategisk kapacitet 

kombinationen av den lucka som identifierats på vindkraftsmarknaden, och hur Lilla 

Serviceföretaget AB, via sin interna kapacitet, kan hantera denna potentiella 

diversifieringsmöjlighet.  

 

Genom SWOT som summeringsverktyg, kan vi se att fallföretaget har styrkor gällande sin 

värdekedja, och svagheter gällande nuvarande höghöjdsutbildning. Det andra objektet i 

fallstudien, vindkraftsmarknaden, har luckor i konkurrenssituationen som innebär möjligheter för 

utveckling, gällande professionalisering av värdekedjan. Dock upplever vi även hot mot denna 

utveckling, genom svårigheter för tillgänglighet av reservdelar. Det kan därför bli svårt att se att 

värdekedjan skulle kunna outsourcas, till sådana företag som Lilla Serviceföretaget AB. Genom 

en marknadsmognad kan dessa möjligheter för specialisering, och outsourcing bli mer aktuella. 
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Detta är något som vi tror kan bli sannolikt inom några år, då den svenska marknaden har 

utvecklats enormt de senaste tio åren, och kommer växa ännu mer de närmsta tio.  

 

En lucka som vi kan se på vindkraftsmarknaden som en potentiell etableringsmöjlighet, och som 

tidigare nämnts, är utförandet av den främre delen av värdekedjan. Vi tror att aktörer som är 

intresserade av att utföra service av vindkraftverk, har stora möjligheter att lyckas på marknaden. 

Vi tror att denna typ av positionering på marknaden kan kräva strategiska relationer med de 

större leverantörerna av hela värdekedjan. Genom att etablera sig som underleverantör till de 

större leverantörerna, såsom Enercon och Vestas, kan nya aktörer övervinna de strukturella 

inträdesbarriärerna, som nämnts tidigare. Ett strategiskt val kan vara att successivt etablera sig på 

marknaden. En sådan etablering skulle kunna vara som en serviceleverantör.  

 

En möjlig position skulle kunna vara att erbjuda kunderna det planerade underhållet, och lämna 

det akuta underhållet till vindkraftsleverantörerna. Detta skulle vara ett mindre intramp på de 

stora aktörernas revir, och därmed kanske inte ses som ett större hot. En sådan position skulle 

kunna innebära att företag får tillgång till rätt reservdelar. Efter hand kan denna relation stärkas, 

och vidare kan målet vara att bli den underleverantör som utför både planerat såväl som akut 

underhåll. Genom att visa på kvalitet, säkerhet och leveransprecision kan man påskynda 

processen för marknadsmognad och professionalisering. Vi tror att professionaliseringen kan 

komma att vara applicerbar även på servicedelen av värdekedjan.  

Den modell som analysavsnittet belyst och diskuterat ses komprimerad nedan.  

  



Diversifieringsmöjligheter för ett mindre företag på en annan marknad 

M. Andersson & S. Starkman 

 

 
79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Strategisk kapacitet för Lilla Serviceföretaget AB 
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7. Resultat 

 

Detta avsnitt innehåller den rekommendation som vi ger Lilla Serviceföretaget AB, baserat på 

den kunskap och data som presenterats i tidigare avsnitt.  

 

Modellen har testats på fallföretaget LS AB, och deras möjligheter till etablering på 

vindkraftsmarknaden. Enligt den diskussion kring strategisk kapacitet som kan utläsas ovan har 

fallstudien visat på styrkor hos LS AB, i form av deras interna resurser, som kan fylla luckor i 

vindkraftsbranschen. Med den leveransprecision på 99 procent som LS AB garanterat idag, anser 

vi att man kan differentiera sig på vindkraftsmarknaden, där det idag råder en leveransprecision 

på 97 procent.  

 

Den erfarenhet som vi anser att LS AB innehar, gör att företaget är väl rustat för att möta de krav 

som ställs på vindkraftsmarknaden. Tack vare LS AB:s interna resurser, och tidigare erfarenhet 

av drift och underhåll, tror vi att de kan utlova kunderna en tillgänglighet av högsta klass. Det 

sista steget i modellen är att summera LS AB:s strategiska kapacitet, vilket som vi visar ovan, är 

applicerbar även på andra branscher. Den fråga som följer denna summering är huruvida 

etablering är att rekommendera eller ej.  

 

Vi rekommenderar Lilla Serviceföretaget AB att etablera sig på vindkraftsbranschen, då vi tror 

att de har de resurser som krävs för att diversifiering ska vara möjligt. Vi tror att det system som 

utgör företagets värdekedja kan modifieras för att bygga upp en bra grund för ett 

värdeerbjudande på vindkraftsmarknaden. Det som fattas för att etableringen ska gå så smärtfritt 

till som möjligt, är att knyta strategiska band till någon vindkraftstillverkare, för att få tillgång till 

reservdelar som behövs för att utföra planerat underhåll. Vi anser att vindkraftsmarknaden är i 

behov av utveckling, med företag som specialiserar sig på delar av värdekedjan och därmed 

driver marknadsutvecklingen framåt. LS AB ligger därför rätt i tiden för en etablering, då 

branschen är mer öppen för nyetablering än vad den varit tidigare.  
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Vi rekommenderar Lilla Serviceföretaget AB att se över de utbildningsalternativ som finns för 

höghöjdstekniker, en KY-utbildning, för att personalen ska göras redo för eventuellt 

marknadsinträde.  

 

Som följd av denna studie ser vi viktiga lärdomar som Lilla Serviceföretaget AB borde ta 

ställning till: 

● Att analysera den värdekedja som råder för att förstå vilka konkurrensfördelar som är 

viktiga. På vindkraftmarknaden konkurrerar man med god kunskap om vinden och 

därmed erbjuder man sina kunder 97 procents tillgänglighet. I LS AB har man en 99 

procents tillgänglighetsgaranti, vilket då visar på potential för att kunna konkurrera.  

● Att hitta, utefter sina egna konkurrensfördelar, vilken del av värdekedjan man vill 

konkurrera på. De främre delarna av värdekedjan har ännu inte professionaliserats, vilket 

tyder på att det finns möjligheter i dessa delar av värdekedjan. Med den värdekedja som 

LS AB har idag kan man försöka etablera sig som en underleverantör av service, då man 

kan se deras värdekedja som ett komplement till den generella värdekedjan på 

vindkraftsmarknaden.  

● Att etablera strategiska relationer, för att få tillgång till viktiga resurser, för att kunna 

konkurrera på vindkraftsmarknaden. Detta är även ett bra sätt att komma runt de 

strukturella inträdesbarriärer som visats i teori och empiriavsnittet. 

● Att ta hänsyn till de politiska effekterna som påverkar marknaden, och gör upp en plan 

för hur man ska förhålla sig till dessa. Som serviceaktör skulle LS AB behöva anpassa sig 

efter de avtal som man knyter med kunderna, samt förhålla sig till de stora aktörerna på 

marknaden. Politiska krafter styr potentialen av marknaden, men som serviceaktör är man 

beroende av de redan etablerade aktörerna, vilket då minskar den politiska faktorns 

inflytande. Man kan etablera sig på serviceaktör för nuvarande vindkraftverk, och blir 

därför inte lika beroende av nyproduktion för framtida tillväxt.  

● Fundera över utökande av antalet servicestationer i Sverige, så att leveransprecisionen på 

99 procent kan garanteras även för vindkraftverk.  
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8. Slutsats 

 

Detta avsnitt besvarar den problemformulering som uppsatsen kretsat kring baserad på den 

kunskap och data som presenterats i tidigare avsnitt.  

 

Den problemformulering som denna studie centrerat kring har varit “Vilka faktorer avgör hur ett 

mindre företag kan etablera sig och skapa konkurrensfördelar på en annan marknad?”. För att 

besvara denna problemformulering har vi använt den modell som konstruerats och testats 

specifik för denna studie. De faktorer som vi uppfattat som avgörande är följande:  

● Konkurrensfördelar, värdekedjan och kärnkompetenser. 

● Makrofaktorer såsom politiska/juridiska, ekonomiska, sociokulturella, teknologiska samt 

konkurrenskrafter på den potentiella marknaden. 

 

För att summera dessa och hitta etableringsluckor har en SWOT varit behjälplig. Summan av alla 

ovanstående analyser leder fram till företags strategiska kapacitet. Företagets strategiska 

kapacitet svarar på om företaget kan genomföra en eventuell etablering eller diversifiering på en 

annan marknad.  

 

Syftet med uppsatsen var: 

a. bygga upp en teoretisk referensram. 

b. ge en empirisk beskrivning av ett fall. 

c. genomföra en analys, för att identifiera centrala faktorer, som avgör etableringsmöjligheter för 

ett mindre företag, på en annan marknad.  

 

För att våra första två delsyften skulle kunna uppfyllas konstruerade vi en modell som summerar 

teoretiska analysverktyg för att identifiera relevanta faktorer för en potentiell 

marknadsetablering. Detta var i linje med vårt tredje delsyfte.  
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Det vi fann var att interna faktorer, i form av resurser och aktiviteter som utgör ett företags 

konkurrensfördelar, är starkt avgörande för företags potential för etablering på nya marknader. 

Externa faktorer, i form av konkurrensförhållande på marknaden, samt makroekonomiska 

förhållanden avgör om en marknad ses som attraktiv för nyetablering eller ej.  

 

Summan av dessa är att man via interna styrkor kan försöka fylla luckor som identifieras utifrån 

externa faktorer på marknaden. För att runda av modellen kan företag ställa sig frågan om 

etablering är ett alternativ eller ej. Företag kan med hjälp av modellen hitta 

diversifieringsmöjligheter utifrån de interna resurser och/eller aktiviteter man använder sig av 

idag, och de möjligheter på den nya marknaden som blivit belysta genom PEST-analysen och 

Five Forces-analysen.  
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9. Avslutande diskussion 

 

Detta avsnitt ger en inblick i den vidare forskning som vi tror är lämplig kring strategisk 

kapacitet och etableringsstrategier. Vi berör även den konstruerade modellens innebörd för 

denna uppsats genomförande. 

9.1 Innebörd 

 

Vi kan alltså se att de teorier som berörts, och tidigare testats i studier med fokus på större 

företag, även är användbara på mindre företag. Som Prahalad och Hamel förespråkade i avsnitt 

1.1, gällande diversifiering, har vi sett att kärnkompetens är centralt oavsett storlek hos företaget. 

Om man som företag är väl införstådd i vilka styrkor man har internt, kan man identifiera 

diversifieringsmöjligheter, även om man inte har en viss finansiell storlek. Dock tror vi att 

uppköp är den diversifieringsmetod som är mest lämplig på marknader som uppnått en viss 

mognad. Mindre företag har större diversifieringsmöjligheter på marknader där konkurrensen 

inte är hög, och tydliga luckor därför kan identifieras.  

 

Vi tror, precis som Prahalad och Hamel, att kärnkompetens utgör basen för diversifiering. Vad vi 

tror särskiljer stora och mindre företag åt är vilken diversifieringsmetod som är möjlig. Vi har 

märkt genom studiens gång, att som Wan et al. föreslog, är diversifieringsstrategi inte fri från 

påverkan från omvärlden. I branscher där politiska och ekonomiska förhållanden är utom 

företags påverkan, kan diversifiering i större omfång vara komplicerad. Därför tror vi att mindre 

företag har bättre möjligheter att etablera sig på sådana branscher, då sådana företag inte utsätter 

sig för de enorma ekonomiska påfrestningar som stora företag tar sig an via uppköp som 

diversifieringsstrategi.  

 

Den bransch som studerats, vindkraftsbranschen, är starkt påverkad av politiska beslut kring 

substituerande energikällor såsom kärnkraft. Om politiker väljer att investera i nya 

kärnkraftsreaktorer i Sverige kan det komma att påverka elcertifikatsystemet som subvention till 

förnybar energi. Om politiker tar beslut till fördel för kärnkraft kan detta innebära att 

vindkraftsbranschen kan bli riskabel att etablera sig på som vindkraftsleverantör, men för vårt 
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fallföretags del, som serviceaktör, blir påverkan inte lika stor. De vindkraftverk som byggts i 

Sverige idag kommer behöva underhåll och service, vilket då kan innebära marknadsmöjligheter 

för LS AB oavsett politiskt läge. Vi tror därför att det resultat och slutsats som presenterats ovan, 

i avsnitt 7 och 8, är av relevans som teoretisk referensram och empiriskt resultat för vårt 

fallföretag LS AB. 

 

9.2 Val av teori och empiri, rätt eller fel? 

 

Många av de teoretiker som använts genom uppsatsens gång knyter an till varandra, och 

använder sig av gemensamma centrala analysverktyg för sina empiriska tester. För att testa 

verktygens användbarhet har vi valt att använda dessa vid utformningen av det empiriska 

materialinsamlandet, och därmed kunnat bevisa för oss själva dess applicerbarhet på denna 

studie. 

 

Den modell som vi i denna uppsats använt oss av, har grundat sig i analysverktyg från teoretiker 

vars teorier blivit empiriskt testade av många forskare. Vi har därför ansett att dessa verktyg varit 

tillräckligt beprövade för att vara säkra källor för de tester som vi genomfört. Vi valde att 

konstruera en egen summeringsmodell, då vi upplevt att det inte funnits någon modell som 

summerat dessa verktyg tidigare. Att konstruera en modell har hjälpt oss strukturera den data 

som presenterats, och har även hjälpt oss processa den information som vi tagit del av vid 

intervjuerna. Vi tror att detta har hjälpt oss till stor del, genom hela uppsatsen, och vi 

rekommenderar andra forskare att använda sig av denna typ av analysverktyg vid liknande 

studier.  

 

Vi upplever att tidigare empiriska tester av de valda teorierna har varit av större företag. Vi valde 

därför att undersöka om dessa teorier var lika användbara för ett mindre företag. Vi fann att så 

var fallet, då vi genomfört en grundlig analys av vårt fallföretag och av den bransch de önskar ta 

sig in på. Vi tror att den modell som använts för att summera välbeprövade teorier, såsom Porters 

Value Chain-analys samt PEST-analysen, kan vara användbar för andra mindre företag, även 

större, som står vid liknande strategiska vägskäl som vårt fallföretag.  
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Modellen summerar teorier som visat sig applicerbara på små som stora företag, vilket tyder på 

att den kan användas av företag för att analysera strategiska möjligheter oavsett storlek. 

Modellen har inneburit att vi dessutom kunnat styra processen själva, trots att denna uppsats 

genomförts på uppdrag av vårt fallföretag. Vi tror därför att andra forskare som har ett fallföretag 

som uppdragsgivare, kan med fördel konstruera modeller själva, för att undvika att deras studie 

styrs av sitt fall. 

 

Då vi i denna studie inte analyserat alla delar av de teorier som nämnt vill vi rekommendera 

nästkommande att se till vilka faktorer som påverkar just det fall som de studerar. Vi anser att de 

teorier som valts är relevanta, dock har inte alla delar använts beroende på förhållanden på den 

marknad som studerats. I vår fallstudie har politiska krafter varit av hög relevans, men detta kan 

särskilja sig beroende på hur hårt reglerade marknader är. Vi har även valt att inte analyserar alla 

fem krafter från Porters Five Forces Framework, något som kräver att man har insikt i vilka 

krafter som är mest relevanta för det fall som studeras. Vi rekommenderar därför nästkommande 

att inte frångå någon del av analysverktygen förrän man har säkerställt vilka krafter som är mest 

relevanta.  

 

Valet av en kvalitativ studieform har inneburit att vår studie blir svår att replikera. Dock tror vi 

att den modell som konstruerats och använts som stommen i studien, är fullt applicerbar på andra 

studier. Då studieobjekten varit fenomen och förhållanden på marknaden idag, har den 

kvalitativa studieformen fallit sig mest passande. Valet att inte genomföra en kvantitativ 

undersökning, har grundat sig i att vi inte ansett att förhållanden på marknaden går att kvantifiera 

i den utsträckning som behövs för att det ska bli en fullgod kvantitativ undersökning. Vi är därför 

nöjda med det metodval som gjordes, och tror att detta har varit rätt för vår studie.  

 

Valet att anonymisera vårt fallföretag har även varit ett bra metodval, då det garanterat data av 

hög tillförlitlighet, samt inneburit att fallföretagets strategiska val inför framtiden inte blivit 

alltför exponerat mot omvärlden. Detta har även inneburit att våra respondenter från 

vindkraftsbranschen har anonymiserats till viss del. Då det empiriska material som vi tagit del av 

inneburit inblick i företags strategiska val har det krävts en viss finkänslighet. Anonymisering 

har därför varit viktigt för att garantera korrekt data. Om vi hade ställts inför samma metodval 
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igen är vi relativt säkra på att vi hade valt samma tillvägagångssätt en gång till. Vi är därför 

nöjda med det metodval som gjordes, och tror att detta har varit rätt för vår studie. 

 

En möjlighet som vi tror skulle kunnat ge ytterligare djup i analysen hade varit att intervjua 

aktörer på den danska marknaden, för att få en bredare syn på industrin, och inte just bara de 

svenska förhållandena. Dock har detta inte varit av större intresse för vårt fallföretag, och har 

därför inte varit en nödvändighet för den analys som vi genomfört. 

 

9.3 Vidare forskning 

 

För att forska vidare på detta område tror vi att det kan vara användbart att utöka modellen med 

konkreta diversifierings- och positioneringsalternativ. Vi valde att inte göra dessa alternativ i 

denna studie, då vi haft begränsad tid för genomförandet, och valde att lägga fokus på de första 

delarna av etableringsanalysen för att fallföretaget skulle få en bra grund att stå på. Genom att 

forska vidare gällande diversifierings- och positioneringsalternativ, tror vi att det kan vara 

användbart att ge konkreta etableringsmetoder för företag, som väljer att använda den modell 

som vi konstruerat. Den modell som vi konstruerat är en god bas att bygga vidare på, och vi tror 

att den är användbar även på andra industrier och företag än just dem vi studerat.  

 

Om vi hade haft längre tid på oss med denna studie hade nästa steg varit att genomföra en 

djupare analys kring finansiell kapacitet hos branschen och vårt fallföretag, samt att utforma en 

implementeringsplan på en annan marknad för ett mindre företag. Vår studie är ett första steg i 

en analys kring diversifieringsmöjligheter för ett mindre företag, men vi tror att det behövs mer 

data kring finansiering och konkreta positioneringsmöjligheter för att kartlägga en komplett 

strategisk analys av en annan marknad.  
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Politik SVE, Intervju Politiskt ansvarig Svensk Vindenergi, 2012-04-04 

 

O2, Intervju Ansvarig Business Development/Energy Efficiency Solutions O2, 2012-04-04 

 

E.ON Vind, Intervju Produktionschef E.ON Vind Sverige AB, 2012-04-12 

 

vd LS AB, Intervju vd Lilla Serviceföretaget AB, 2011-11-28, 2012-03-01, 2012-04-16 

 

V.P. LS AB, Intervju vice vd Lilla Serviceföretaget AB, 2011-11-28, 2012-03-01, 2012-04-16 
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11. Bilagor 

Bilaga 1, Definitioner  

 

För att kunna genomföra denna fallstudie som uppsatsen syftar till är det viktigt att redogöra för 

vår uppfattning av relevanta nyckelord. Dessa uppfattningar påverkar den analys som kommer 

genomföras, vilket visar på den vikt dessa tolkningar har för uppsatsens genomförande. 

 

Dessa begrepp definieras som följer: 

● Diversifiering: “ekonomiskt uttryck som innebär att produktionsinriktningen eller 

verksamheten breddas för att t.ex. bli mindre beroende av konjunkturerna inom ett visst 

område eller för att bli självförsörjande. Diversifiering uppnås genom att tillverkningen 

och/eller distributionen utökas till att omfatta flera varuslag. Diversifiering kan äga rum 

såväl på makronivå som på mikronivå; ett land kan t.ex. sträva efter ökad 

självförsörjningsgrad genom att med olika stimulerande medel uppmuntra bönderna att 

odla fler grödor eller genom att stormarknader och varuhus diversifierar sina 

varusortiment” (Nationalencyklopedin, diversifiering). Denna definition blir applicerbar 

på fallstudien då denna summerar vad diversifiering står för enligt oss, utifrån 

ekonomiska termer. 

● Mindre-medelstort företag: För att definiera detta begrepp har författarna valt att använda 

EU:s definition av small/medium entities (SMEs); ett litet till medelstort företag har färre 

än 250 anställda och har under de två senaste räkenskapsåren haft en balansomslutning 

som ej överstiger 43 miljoner euro respektive en omsättning som understiger 50 miljoner 

euro. Denna definition är applicerbar på fallföretaget då detta företag har runt 100 

anställda och har en omsättning och balansomslutning på 250 MSEK respektive 35 

MSEK. (Europeiska Kommissionen, definition av SMEs samt V.P. LS AB) 

● Strategi: “Strategy is the direction and scope of an organisation over the long term, 

which achieves advantage in changing environment through its configuration of 

resources and competences with the aim of fulfilling stakeholder expectations.” (Johnson 

et al. 2008, s. 3) Alltså är strategi en formulering av företagets mål och aktiviteter, 

baserade på resurser och kompetenser, över en längre period för att hålla involverade 



Diversifieringsmöjligheter för ett mindre företag på en annan marknad 

M. Andersson & S. Starkman 

 

 
95 

aktörer nöjda. Detta koncept är applicerbart på fallstudien, då problemformuleringen rör 

resurser och kompetenser som vägen till ett nytt strategiskt arbete. 

● Strategisk kapacitet: “Strategic capability is the resources and competences of an 

organisation needed for it to survive and prosper.” Detta innebär att vi valt den 

uppfattning av strategisk kapacitet som den kompetensbas som finns internt i företaget 

enligt den modell som presenteras av Johnson et al. i deras bok Exploring Corporate 

Strategy. (Johnson et al. 2008, s. 95) 

● Kärnkompetens: “Core competences are the skills and abilities by which resources are 

deployed through an organisation’s activities and processes such as to achieve 

competitive advantage in ways which others cannot imitate or obtain.” (Johnson et al. 

2008, s. 95) Kärnkompetens är enligt denna valda definition en del av företagets interna 

resursbas som krävs för att ett företag ska vara konkurrenskraftig. Då denna studie utgår 

från interna kompetenser, så anser vi att denna valda definition är applicerbar. 

● Konkurrensfördelar: “When a firm earns a higher rate of economic profit than the 

average rate of economic profit of other firms competing within the same market” 

(Besanko et al. 2010, s. 363) Då begreppet konkurrensfördelar är stark kopplat till ett 

företags resurser och aktiviteter som denna studie har sitt fäste i anser vi att detta begrepp 

är applicerbart för att kunna genomföra en noga och ingående analys med en 

utgångspunkt i RBV 

● Value network: ”The value network is the set of interorganisational links and 

relationships that are necessary to create a product or service (Johnson et al. 2008, s. 

111). Value networks blir applicerbart då begreppet är kopplat till strategiska relationer i 

värdekedjan. 
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Bilaga 2, Modifierad modell av Roos et al. 1998 

 



Diversifieringsmöjligheter för ett mindre företag på en annan marknad 

M. Andersson & S. Starkman 

 

 
97 

Bilaga 3, Porters värdekedja 

 

 

 

Källa: Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free 

Press (1985) 

Publicerad 2010-07-31 Hämtad 2012-05-02 från: 

http://www.smartersolutions.com/blog/forrestbreyfogle/2010/07/31/enhancement-to-michael-

porter’s-value-chain/ och jämförd mot modell i Johnson et al. 2008, s. 110.  
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Projektering 
Sales & 

Marketing 
Tillstånds-
hantering 

Operations Service 

Bilaga 4, Värdekedja vindkraftsbranschen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödprocesser: 

● HR 

● Teknik 

● Infrastruktur 

● Logistik (reservdelar etc.) 
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Order Preparations Operations Leverans Invoice 

Bilaga 5, Värdekedja Lilla Serviceföretaget AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödprocesser: 

● Strategic Sourcing 

● Material Management 

● Quality&Safety 
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Bilaga 7, Tillverkare på den svenska vindkraftsmarknaden, 2010 

 

Rankad i nyinstallerad effekt  

  Tillverkare (land)  Effekt (MW) 

Andel 

(%) 

1 Vestas (Danmark) 357,75 59,25 

2 Enercon (Tyskland) 153,3 25,39 

3 Nordex (Tyskland) 25 4,14 

4 Siemens (Danmark/Tyskland) 23 3,81 

5 WindWindD (Finland) 18 2,98 

6 GE (USA) 12,5 2,07 

7 Kenersys (Indien/Tyskland) 7,5 1,24 

8 Suzlon (Indien/Danmark) 4,2 0,7 

9 Fuhrländer (Tyskland) 2,5 0,41 

 

(Datakälla: Svensk Vindenergi) 

 

Nätverket för vindbruk  

http://www.natverketforvindbruk.se/sv/Affarsutveckling/Aktorer/Tillverkare/Turbinleverantorer-

till-Sverige-20091/  

 

Hämtad 2012-03-29, senast uppdaterad 2011-05-26 
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Bilaga 8, Intervjuguide: Vindkraftsbranschen 

 

Generella frågor för att fastställa bakgrund och relevans för studien: 

1. Hur ser din bakgrund ut? 

2. Vad har du för tidigare erfarenheter, både yrkesmässigt och utbildning? 

3. Vad ledde in dig på vindkraftsbranschen? 

 

 

Frågor om drift och underhåll: 

1. Hur jobbar ni med drift och underhåll? 

2. Vilka kompetenser ser du som viktiga inom vindkraftsbranschen, speciellt gällande underhåll 

och service av vindkraftverk? 

3. Hur mycket underhåll uppskattar du att ni genomför varje månad? 

4. Hur stor del av era finansiella resurser läggs på drift av vindkraftverken, en ungefärlig kostnad 

per MW? 

 

 

Frågor om marknadsutveckling: 

1. Hur upplever du att marknaden har utvecklats de senaste åren? Både generellt och för ditt 

företags del? 

2. Hur tror du att utvecklingen inom ditt företag kommer bli i framtiden? 

3. Hur tror du att marknaden kommer utvecklas? 

4. Hur tror du att konkurrenssituationen särskiljer sig på marknaden för stora respektive mindre 

aktörer? 

5. Upplever du att det är någon skillnad i marknadssituationen när det kommer till offshore och 

onshore? 

6. Hur upplever du att marknaden påverkats av elcertifikatsystemet och miljömål från 

EU/Sverige? 
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Bilaga 9, Intervjuguide: Lilla Serviceföretaget AB 

 

Frågor kring bakgrund för strategisk utveckling: 

1. Vad ligger till bakgrund för det beslut ni fattat kring diversifiering? 

2. Hur finansierar ni ett sådant projekt? 

3. Har ni några strategiska relationer som gör diversifiering möjligt? 

4. Hur tror du att personalen kommer uppfatta utvecklingen? 

5. Vilka brister tror du att ni har idag som måste åtgärdas innan diversifiering ska vara möjligt? 

6. Vad är era tankar om vindkraftsmarknaden? 

 

 

Frågor kring utförande av underhåll idag: 

1. Hur arbetar ni inom företaget idag? 

2. Vilken utbildning har era anställda? 

3. Hur ser er värdekedja ut med processer för arbetet som utförs idag? 

 

 

Frågor kring konkurrensfördelar och kärnkompetens: 

1. Vad är den kärnkompetens som du anser er ha idag? 

2. Vilka resurser och aktiviteter anser ni är mest värdefulla för den service ni utför idag? 

3. Hur differentierar ni er på er nuvarande marknad? 

4. Vad särskiljer er från era konkurrenter? 

5. Vad tror ni kan vara applicerbart på andra marknader? 

 

 

 

  



Diversifieringsmöjligheter för ett mindre företag på en annan marknad 

M. Andersson & S. Starkman 

 

 
103 

Bilaga 10, Intervjupersoner  

 

Den första intervjun som gjordes var med en servicechef på Enercon Sverige för att få en bild av 

den valda branschen utifrån ett konkurrens- samt etableringsperspektiv. Huvudfokus under 

intervjun låg på vilken kompetensbas som är nödvändig för att arbeta inom den valda branschen, 

med fokus på service och underhåll av vindkraft, hur mycket underhåll som görs på år samt 

vilket typ av underhåll; planerat eller akut underhåll. För att få en uppfattning om framtiden och 

branschens utveckling de senaste åren, ställdes även frågor gällande hans uppfattning om 

Enercons framtid, samt hur marknaden förändrats genom åren och hur han ser på framtida 

marknadsförhållanden. 

 

Vår andra intervju gjordes med en styrelsemedlem i Svensk Vindenergi, för att få en mer generell 

syn av marknaden utifrån ett politiskt perspektiv. Svensk Vindenergi är en oberoende 

branschorganisation, och bedömdes därför som relevant och tillförlitlig för denna uppsats 

genomförande. Fokus under intervjun låg på marknadsutveckling, generell konkurrenssituation 

och potential för vindkraftsbranschen, ur synvinkeln inträde för nya aktörer på marknaden. 

 

Vi har även intervjuat politiskt ansvarig på Svensk Vindenergi, då han kunde komplettera den 

bild av branschen som styrelseledamoten på Svensk Vindenergi beskrivit. Denna intervjuperson 

var även en person som vi ansåg kunde bekräfta de uppgifter som vi tagit del av från våra andra 

intervjuer. Fokus för denna intervju låg på det svenska elcertifikatsystemet, samt hur marknaden 

påverkas politiskt och internationellt. Detta fokus valdes för att belysa externa faktorer i 

makromiljön, som alla företag som verkar inom vindkraftsbranschen måste ta hänsyn till. 

 

För att komplettera bilden som beskrivits av branschorganisationer, har vi intervjuat fler aktörer 

på vindkraftsmarknaden. Intervjun med Enercon har kompletterats med intervjuer av andra 

aktörer, såsom O2 och E.ON Vind. Från O2 har vi intervjuat en person med ansvar för Business 

Development/Energy Efficiency Solutions, för att få ytterligare perspektiv på hur företag som 

verkar inom vindkraftsbranschen hanterar konkurrenssituationen som den ser ut idag. 

Huvudfokus låg på den kompetensbas som krävs för att verka inom branschen, samt framtida 

utveckling, både för O2 och för branschen som helhet. 
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På E.ON Vind intervjuade vi en produktionschef av vindkraftsprojekt, för att få ytterligare 

perspektiv på hur konkurrenssituationen påverkar strategiska beslut för verksamma aktörer på 

marknaden. Denna intervju belyste även ett vindkraftprojekts livscykel, vilket tillsammans med 

den bild som framkommit från sekundärdata från branschorganisationer i Europa, kunnat lägga 

grunden för den värdekedja som gäller för vindkraftsföretag. 

 

Vi har även intervjuat vd:n på LS AB, för att få en uppfattning om bakgrunden till 

diversifieringsbeslutet, samt den interna kompetensbas som han anser är applicerbar på andra 

branscher. Fokus under intervjun låg därför på kärnkompetens, samt strategiska möjligheter. 

 

För att bekräfta och kontrollera de uppgifter som vi fick från intervju med vd:n på LS AB har 

även intervjuer med LS AB:s vice vd som även är ansvarig för kvalitet och säkerhet genomförts. 

Som nämnt ovan gjordes denna intervju för att förtydliga den bild som vi fått från vd:n samt för 

att få ytterligare åsikter kring LS AB:s kärnkompetens. Vi hade även vid dessa intervjuer haft 

fokus på LS AB:s värdekedja, för att skapa en uppfattning om hur den kärnkompetens som 

diskuterats används för att skapa värde för kunderna. 

 

Dessa intervjuer belyste en viss skillnad i uppfattning som uppstår vid olika ansvarsbefattningar. 

Generellt sett stämde bilden från både vd och vice vd väl överens, dock med vissa skillnader i 

hur man formulerade sig. 
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Bilaga 11, Sammanställning teori och empiri 

 

Teori  Branschen (omvärldsfaktorer)   Empiri  

Konkurrensfördelar  Unika resurser/aktiviteter 

Unika resurser är den 

teknik som används vid 

byggprocessen och de delar 

som ett vindkraftverk består 

av.  

Unika aktiviteter är 

vindanalys och 

tillgänglighetsgarantin på 97 

procent 

Värdekedjan 
Centrala processer som använder 

resurser/aktiviterer för att skapa värde  

 Värdekedjan består av 

följande: vindanalys 

(projektering), marktillstånd 

(sales and marketing), 

byggtillstånd 

(tillståndshantering), 

byggnation (operations), 

service och drift (service). 

För att underlätta dessa fem 

huvudprocesser har den 

generella värdekedjan 

följande stödprocesser: HR, 

teknik, infrastruktur och 

logistik   

PEST-analys 

Politisk/juridiska faktorer, 

ekonomiska faktorer, sociala faktorer 

samt teknologiska faktorer  

Politisk/juridiskt styrs av 

elcertifikatsystemet och 

avvecklingsplaner för 

kärnkraftsverken i Sverige, 

vilket i sin tur sätter 

begränsningar för den 

ekonomiska tillväxten för 

vindkraft och därmed inte 

främjar teknisk utveckling, 

främst till havs. De sociala 

åsikter som uttrycks påverkar 

politiker till viss del, men det 

påverkar inte branschen till 

någon större utsträckning  
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Five Forces-analys 
Threat of entry, threat of substitute, 

the extent of rivalry  

Threat of entry som för 

en utomstående aktör är hög, 

då marknaden utgörs av stora, 

väletablerade aktörer. Threat 

of substitutes är stor, då 

Sverige har stora 

energiresurser från 

vattenkraft, och solenergin 

kan komma att utgöra ett hot 

efter teknisk utveckling. 

Extent of rivalry på 

marknaden är låg, då aktörer 

agerar utan inbördes 

påverkan.  

Diversifieringshot  

Control of essential resources, 

economies of scale and scope, 

marketing advantages of incumbency  

Control of essential 

resources då aktörer på 

vindkraftsmarknaden håller 

hårt i sina delar av 

värdekedjan, och därmed 

även håller inne på teknisk 

utrustning, vilket stoppar nya 

aktörer från marknadsinträde. 

Economies of scale and scope 

vilket tydliggörs genom att 

marknaden består av stora, 

globala aktörer, som kan dra 

nytta av sin storlek för att 

behålla marknadsandelar. 

Marketing advantages of 

incumbency då de stora 

aktörerna på marknaden har 

etablerade namn som kan dra 

nytta av välkända 

företagsnamn för att locka till 

sig kunder.     
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Teori Företaget (intern kapacitet)   

Konkurrensfördelar  Unika resurser/aktiviteter 

Unika resurser är det 

interna systemet gällande 

serviceplanering och logistik 

gällande reservdelar. 

Unika aktiviteter är 

leveransprecision på 99 

procent.  

Värdekedjan 
Centrala processer som använder 

resurser/aktiviterer för att skapa värde  

Order, orderplanering 

(preparation), service 

(operations), leverans, 

fakturering (invoice). För att 

underlätta dessa fem 

huvudprocesser har Lilla 

Serviceföretaget AB:s 

värdekedja följande 

stödprocesser: Strategic 

sourcing, material 

management, quality&safety 

Diversifieringsmöjlig

heter 
Unika resurser/aktiviteter med fokus 

på styrkor och svagheter  

Opportunities in new 

market segments då man har 

en högre leveransprecision än 

den som råder gällande 

dagens serviceutförande på 

vindkraftsmarknaden. Detta 

kan ses som en möjlighet till 

etablering i form av ett nytt 

segment på marknaden för 

service. Opportunities in 

substitute industries då man 

har en värdekedja och system 

som gör att man kan vara ett 

substitut till dagens 

leverantörer av 

vindkraftverksservice. Den 

värdekedja som LS AB har 

kan vara en del av ett value 

network på 

vindkraftsmarknaden.   
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Bilaga 12, Debattartikel – Tidningen Svensk Vindkraft 

 

Svensk vindindustri – att fortsätta arbeta i motvind eller ta steget mot en 

professionalisering? 

 

Marknaden kan ses som relativt ung och vi 

ser därför stor potential för en stark 

ekonomisk tillväxt de kommande åren, där 

stora investeringar är nödvändiga för att 

kunna bygga upp vindkraftverken. De 

politiska beslut som fattats inom EU de 

senaste åren kring förnybar energi, driver 

denna utveckling vidare, vilket vi tror kan 

gynna vindkraftsbranschen ekonomiskt i 

många år framöver.  

 

Vi anser att vindkraftsbranschen i Sverige är 

i behov av en professionalisering utifrån 

följande tre argument:  

 

 Specialisering av delar i värdekedjan 

kan medföra nya 

konkurrensmöjligheter och ökad 

tillväxt 

 Professionalisering av 

vindkraftsmarknaden har redan skett 

i grannlandet Danmark 

 Vi ser ett intresse hos nya aktörer att 

ta sig in på marknaden 

 

Efter att ha genomfört en studie av 

vindkraftsbranschen i samband med vår 

masteruppsats vid Lunds Universitet, tror vi 

att branschen är i behov av att 

professionaliseras. Enligt teorier kring 

företagsekonomiska koncept bör företag inte 

utföra hela värdekedjan själv, utan fokusera 

på de viktigaste resurser och aktiviteter som 

företaget har internt. Efter vår studie har vi 

funnit att så är inte fallet på 

vindkraftsmarknaden. Vi ser att stora aktörer 

utför hela värdekedjan, och har därför inte 

utnyttjat sina kompetenser till fullo. Enligt 

företagsekonomiska forskare såsom Gerry 

Johnson och Kevan Scholes är det högst 

ovanligt att större företag väljer att utföra 

hela sin värdekedja själva. Så varför är detta 

fenomen kvar i vindkraftsbranschen i 

Sverige? Har branschen inte kommit 

tillräckligt långt i sin utveckling för att en 

specialisering ska kunna uppstå? 

  

Vi tror inte att det handlar om att branschen 

inte är tillräckligt mogen. Vi tror däremot att 

den bristande specialiseringen grundar sig i 

en misstro aktörerna emellan. Det faller sig 

ganska naturligt att om man misstror andra 

aktörer på marknaden, så vill man inte 

bygga upp strategiska samarbeten med 

dessa. Vi tror att branschen behöver 

strategiska samarbeten, dels för att företag 

ska kunna utvecklas internt, dels för att 

branschen ska utvecklas för att vara ett starkt 

substitut till nuvarande stora energikällor.  

 

EU har satt upp höga mål för år 2020 

gällande förnybar energi inom unionen. 

Vindkraft behöver därför ta ett steg framåt 

för att vara ett starkt alternativ. Speciellt i 

norra Europa, där vi har gott om vattenkraft, 

behöver vindkraftstekniken utvecklas. Vi ser 

även ett behov av förändring kring 

energiförsörjning i Sverige, då 

kärnkraftsreaktorerna behöver bytas ut eller 
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Projektering 
Sales & 

Marketing 
Tillstånds-
hantering 

Operations Service 

fasas ut, och vindkraft behöver därför 

utvecklas för att vara ett starkt substitut till 

en energikälla som idag står för mellan 40 

till 50 procent av dagens elproduktion. 

Genom att leverantörerna av vindkraftverk 

skulle specialisera sig, så tror vi att det kan 

bli ett högre fokus på att utveckla tekniken 

för vindkraft till havs.  

 

Speciellt i Sverige har professionaliseringen 

uteblivit. I Danmark har värdekedjan börjat 

outsourcas, vilket innebär att aktörerna kan 

fokusera på sin kärnkompetens. Därför tror 

vi att detta fenomen borde vara lämpligt 

även på den svenska marknaden. Vi vet, 

efter vår studie, att det finns aktörer som är 

villiga att gå in på marknaden, men som 

idag inte har den möjligheten då nuvarande 

aktörer stänger ut dem. I vår studie har vi 

intervjuat olika aktörer på den svenska 

vindkraftsmarknaden, och det är endast 

under en av våra intervjuer som det 

uttryckligen talats om att hålla alla delar 

inhouse för att upprätthålla 

marknadspositionen. Så varför har inte 

företag börjat använda sig av marknaden än? 

 

I samband med vår studie har en generell 

värdekedja för vindkraftsbranschen 

konstruerats. Idag ser vi att de stora 

aktörerna utför alla fem huvudprocesser 

själva, men att det finns några aktörer som 

utför projekteringsprocesserna. Värdekedjan 

ser ut som sådan: 

 

 

I Sverige har vi vindkraftverk utspritt över 

stora områden, men endast ett fåtal större 

parker. Service blir därför omständigt och 

svårt att utföra. Vi undrar varför 

leverantörerna inte lagt ut detta till 

marknaden än? Service är vanligtvis inte 

företagens huvudsakliga kärnkompetens, 

varvid teorin säger att det bör outsourcas. Vi 

ser att detta har skett i Danmark, där det 

finns ett 10-tal fristående serviceaktörer. I 

Sverige finns det enligt data från Nätverket 

för Vindbruk, 3 fristående serviceaktörer. Vi 

tror att outsourcing även på den svenska 

marknaden behövs för att främja 

marknadens tillväxt. Genom att outsourca 

service kan företag lägga större vikt vid 

utvecklandet av tekniken och kanske även 

utveckla bättre teknik för vindkraft till havs, 

som är en enorm tillväxtmarknad i Sverige.  

 

För att vindkraft ska ses som ett starkt 

substitut i norra Europa till andra 

miljövänliga energikällor tror vi att 

marknaden behöver professionaliseras, 

genom att delar av värdekedjan outsourcas 

till nya aktörer.  

 

Vi anser därmed att en professionalisering 

av vindkraftsbranschen är nödvändig för att 

driva fram utvecklingen av marknaden, 

vilket vi anser kommer att gynna 

vindkraftsbranschen ekonomiskt i många år 

framöver. 


