
Södertörns Högskola                                                                                              
Institutionen för Ekonomi och Företagande  
Magisteruppsats 10 poäng 
Handledare: Eron Oxing  
Vårterminen 2007    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varaktiga konkurrensfördelar? 
-En jämförande fallstudie om två små tillverkningsföretag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: Mariann Maksod, 840601- 
                 Michelle Endre, 840428- 

                                                                             Grupp 9 



 2

SAMMANFATTNING 
 
Titel Varaktiga konkurrensfördelar? En jämförande fallstudie om två 

små tillverkningsföretag.  
Ämne/Kurs Företagsekonomi fördjupningskurs, Magisteruppsats 10 poäng

  
Författare  Michelle Endre och Mariann Maksod 
 
Handledare Eron Oxing 
 
Nyckelord Det resursbaserade synsättet, VRIO-modellen, resursträdet, 

strategiska resurser, förmågor, varaktiga konkurrensfördelar, 

lönsamhet.  
Problemformulering På vilket sätt kan små tillverkningsföretag skapa och bibehålla en 

stabil position i branschen som leder till lönsamhet? 

Syfte Syftet med denna uppsats är att jämföra två små 

tillverkningsföretag, Datek Industrielektronik AB och AB 

Micatrone, för att studera vilka strategiska resurser företagen 

besitter. Samt att analysera om dessa strategiska resurser är att 

anse som varaktiga konkurrensfördelar.  

Metod En fallstudie har genomförts på två små tillverkningsföretag. Den 

insamlade primärdata kommer från semistrukturerade intervjuer.  
Teoretisk referensram Den teoretiska referensramen baseras på det resursbaserade 

synsättet där de oberoende variablerna är VRIO-modellen, 

resursträdet och externa resurser. Den beroende variabeln är 

varaktiga konkurrensfördelar.   

Empiri Empirin baseras på företagspresentationer och en sammanställning 

av de fem intervjuer som genomförts med Datek och Micatrone. 
Resultat & Slutsats Datek och Micatrone uppvisar både likheter och olikheter i vad 

som utgör deras varaktiga konkurrensfördelar. Båda företagens 

ledning utgör enligt VRIO-modellen varaktiga konkurrensfördelar. 

Datek kännetecknas dessutom av en innovationsförmåga medan 

Micatrone besitter en produktionsförmåga. Dessa förmågor ger 

ytterligare varaktiga konkurrensfördelar. Företagens varaktiga 

konkurrensfördelar leder till företagens lönsamhet.  
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ABSTRACT 
 
Title Sustainable competitive advantage? A comparative case studies 

about two small-sized manufacturing companies. 

Course  Master Thesis in Business Administration, 10 points 

Authors  Michelle Endre and Mariann Maksod 

Tutor  Eron Oxing 

Keywords The Resource-based view, The VRIO-model, The resource tree, 

strategical resources, capabilities, sustainable competitive 

advantage and profitability. 

The Main problem How small-sized manufacturing companies can create and sustain 

a stable position in the industry, which leads to profitability.  

Purpose The purpose with this essay is to compare two small-sized 

manufacturing companies, Datek Industrielektronik AB and AB 

Micatrone to study which strategical resources each company 

possesses. At the same time analyse if the strategical resources are 

to be consider as sustainable competitive advantage. 

Method A case study has been implemented in two small-sized 

manufacturing companies. The collected primary data derives 

from semi-structured interviews. 

Theoretical framework The theoretical framework is based on The Resource-based view 

where the independent variables are the VRIO-model, resource 

tree and external resources. The dependable variable is sustainable 

competitive advantage. 

Empirical foundation The empirical foundation is based on the compilation of the few 

conducted interviews with Datek and Micatrone. 

Results & Conclusion Datek and Micatrone show both similarities and differences in 

what creates their sustainable competitive advantage. The 

management of both companies creates according to the VRIO-

model sustainable competitive advantage. Datek is also 

distinguished by an innovation capability, while Micatrone has a 

production capability, which gives the companies further 

sustainable competitive advantage. The outcome of this is 

profitability.  
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Förord 
 

 

Efter en lång vår kan vi äntligen konstatera att vår magisteruppsats i företagsekonomi är 

färdigskriven.  Detta skulle inte vara möjligt om inte vi fått den hjälp av många runt omkring 

oss. Vi vill först tacka vår handledare Eron Oxing som har varit ett stöd för oss och ”pushat” 

oss mot målet. Vi vill även tacka alla opponenter som har bidragit med konstruktiv kritik och 

bra idéer. Vi vill dessutom tacka Dateks Martin Westerling och Bror Blom samt Micatrones 

Peter Endre, Bo Endre och Ola Nordin för att vi fick intervjua er. Ert engagemang, intresse 

och tålamod gjorde uppsatsen möjlig!  
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1. INLEDNING 
 

I detta kapitel kommer en bakgrund till uppsatsens ämne att presenteras, därefter följer en 

problemdiskussion som i sin tur följs av uppsatsens problemformulering. Därefter redogörs 

för uppsatsens syfte.  

 

1.1 Bakgrund 
 
I en värld som blir alltmer globaliserad möter företagen allt hårdare villkor. Alla företag har 

konkurrenter och måste därmed ta beaktande till varandras ageranden. 

Dessutom leder den globaliseringen till att företagen inte längre bara konkurrerar med den 

närmaste omgivningen utan idag med hela världen. Konkurrensen från asiatiska låglöneländer 

är kännbar och under senare år har även Baltstaterna ökat i konkurrens, vilket har lett till en 

ökad satsning på service och kvalitet bland svenska företag då det inte längre är lönsamt att 

producera stora volymer till låga priser (Boström, 2005-07-31). För att klara konkurrensen 

måste företag ha hårda kostnadskontroller och ständigt vara på vakt för att inte slås ut från 

marknaden. Under senare årtionden har även företagskoncentrationen ökat vilket har lett till 

färre fristående företag (Bernitz 1996, s. 15). För att främja konkurrens försöker man också 

från både staten och EU göra det lättare för små och medelstora företag att växa, då detta 

innebär att de stora företagen inte kan bestämma villkoren (www.konkurrensverket.se).  

 

Inte minst tillverkningsföretag har märkt av den ökande konkurrensen. I Storbritannien 

planerar nästan hälften av tillfrågade tillverkningsföretag att flytta produktionen utomlands 

och ytterligare runt 30 procent har planer på att flytta en del av tillverkningen utlands för att 

försöka pressa ner kostnaderna (DN 2004-12-20). Även här i Sverige har den ökande 

konkurrensen fått många små tillverkningsföretag att antingen gå under eller flytta 

tillverkningen till lågkostnadsländer. För de som är kvar krävs ständiga 

produktivitetsförbättringar och ökad anpassning. (Små företag - stort ansvar, artikelserie, DN 

2005). Av alla tillverkningsföretag i Sverige utgörs 96 procent av småföretag (www.du.se). 

Medan stora företag drar fördel av skalfördelar och större resurser har små företag andra 

förutsättningar. Till skillnad från stora företag där det finns olika avdelningar för olika 

funktioner, så som marknadsföringsavdelningar, inköp och kundservice kan en person i små 

företag ofta inneha flera funktioner. Tidigare studier visar att marknadsföring sällan 
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prioriteras av små tillverkningsföretag (Andersén 2005 s. 261), detta på grund av att deras 

verksamhet ofta koncentreras till att sälja inom närområdet och att kundrelationerna är 

statiska. En nyanställning kan vara en stor och riskabel investering då det gäller att hitta rätt 

personer att anställa, enligt beräkningar kostar en felrekrytering drygt 700 000 kronor för ett 

litet företag. Det innebär att felrekryteringar kostar småföretagen i Sverige nästan 20 miljarder 

kronor per år (www.pwc.se). Små tillverkningsföretag måste även bära kostnaden med 

utveckling och tillverkning.  Uppkomsten av nya konkurrenter och risken för att bli imiterad 

samt kostnadsbesparingar på grund av den ökade konkurrensen skapar en osäker verklighet 

för de mindre tillverkningsföretagen.  

 

För att kunna möta den ökande konkurrensen krävs att företagen har strategier för hur de ska 

konkurrera, en konkurrensstrategi som maximerar eller betonar ett företags styrkor i 

förhållande till dess konkurrenter. För drygt 20 år sedan kom Porters teori om 

konkurrensfördelar som snabbt blev och är än idag en av de ledande och populäraste teorierna 

om marknadsstrategier. Denna teori utgår ifrån branschstrukturen och menar att företagen 

försöker anpassa sig till den och därefter positionera sig bästa sätt. Ett företag som inte lyckas 

med att positionera sig som antingen ett låg-kostnads eller differentierat företag, eller en 

kombination, kommer följaktligen inte heller att bli framgångsrik eller överleva. (Porter 1983, 

ss. 25-27). Enligt Porter påverkas företagen starkt av branschstrukturen, som bestämmer hur 

konkurrensen ser ut och på vilka sätt företag kan agera. Kritiker menar dock att det inte går att 

förklara ett företags framgång genom att endast studera branschen och dess struktur, utan 

menar att även ett företags egna resurser som till exempel kompetent personal, varumärke och 

erfarenhet, har en viktig roll. Som ett komplement till Porters konkurrensstrategier har det 

resursbaserade synsättet utvecklats som ser företaget som en samling resurser. Det är de unika 

resurser som företag har som ligger till grund för hur företag agerar och det är även resurserna 

som formar en konkurrensstrategi, inte branschen som Porter menar. (Spanos & Lioukas 

2001, ss. 907-910). Ett företags framgång beror därför enligt det resursbaserade synsättet inte 

på branschen, utan på företagets egna resurser och hur de sköts.  

1.2 Problemdiskussion 

Resurser är inte bara finansiella tillgångar utan involverar allt materiellt och immateriellt som 

ett företag har till sitt förfogande som till exempel patent, produktionssätt, företagets 

lokalisering/geografiska placering, anställda, kundrelationer och leverantörer. Alla företag har 

resurser men de kan skilja sig åt mellan företag. Inte alla resurser skapar konkurrensfördelar 
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gentemot konkurrenterna, utan vissa är särskilt viktiga för ett företags framgång. Dessa är då 

specifika för just detta företag och går inte imiteras av andra aktörer, då ett företags framgång 

och höga lönsamhet enligt neoklassisk teori leder till att andra företag försöker efterlikna och 

härma för att ta del av lönsamheten, vilket leder till att det i längden inte går att ha hög 

lönsamhet. Trots detta har företag hög lönsamhet. (Andersén 2005, s. 21). Vilka resurser som 

är viktiga för företag beror mycket på vilken branschen företaget befinner sig i. Små 

tillverkningsföretag, som påverkas av den ökande globaliseringen, är beroende av tillverkning 

och utveckling, men dessa kan också ge upphov till stora kostnader. En felsatsning för ett litet 

tillverkningsföretag kan få katastrofala följder. Uppkomsten av nya konkurrenter och risken 

för att bli imiterad samt kostnadsbesparingar på grund av den ökade konkurrensen skapar en 

osäker verklighet för de mindre tillverkningsföretagen. För att ett företag ska kunna 

konkurrera med konkurrenterna och under en längre tid lyckas nå lönsamhet måste företaget 

därmed ha varaktiga konkurrensfördelar. Då många av de mindre tillverkningsföretagen 

tvingas rationalisera sin verksamhet, till exempel flytta tillverkning till billigare länder, måste 

de kvarvarande ha någon form av varaktig konkurrensfördel som gör det lönsamt att fortsätta 

verksamheten. Vilka faktorer gör det möjligt för små tillverkningsföretag att på ett lyckat sätt 

konkurrera med inhemska och utländska aktörer och fortfarande uppnå lönsamhet? Vilka 

resurser gör att de inte går under?  

Utifrån detta är det intressant att undersöka vilka resurser som möjliggör fortsatt utveckling 

och lönsamhet i små tillverkningsföretag?   

1.3 Problemformulering 
 
På vilket sätt kan små tillverkningsföretag skapa och bibehålla en stabil position i branschen 

som leder till lönsamhet? 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att jämföra två små tillverkningsföretag, Datek Industrielektronik 

AB och AB Micatrone, för att studera vilka strategiska resurser företagen besitter. Samt att 

analysera om dessa strategiska resurser är att anse som varaktiga konkurrensfördelar.  
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1.5 Disposition 
 
 

Kapitel 1, Inledning: I detta kapitel presenteras bakgrunden till denna undersökning, samt 

ämnets problembakgrund, problemformulering och syfte. 

 

Kapitel 2, Metod: Detta kapitel redogör för vilka metoder och tillvägagångssätt som har 

använts för uppsatsen samt diskuterar uppsatsens validitet och reliabilitet.  

 

Kapitel 3, Teori: I kapitlet klarläggs de teorier som har valts utifrån vetenskapliga artiklar, 

som baseras kring forskningens ämnesområde. 

 

Kapitel 4, Empiri: Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av företag 1, Datek 

Industrielektronik AB samt resultatet från de genomförda intervjuerna med företaget. Därefter 

följer en presentation av företag 2, AB Micatrone och därtill även resultatet från intervjuerna.  

 

Kapitel 5, Analys: I kapitlet 5 kommer det empiriska resultatet att analyseras utifrån den 

teoretiska referensramen som presenterades i teorikapitlet. 

 

Kapitel 6, Resultat: I resultatkapitlet återges en kort sammanfattning av vad som framkommit 

i analysen, som svarar på syftet.   

 

Kapitel 7, Slutsats: I detta kapitel framförs författarnas slutsats kring resultatet av studien och 

svarar dessutom på problemformuleringen. Författarna ger sina egna reflektioner och 

avslutningsvis ges förslag på vidare forskning från författarna. 

 

Kapitel 8, Kritisk granskning: I sista kapitlet så tar författarna an kritisk granskning av 

uppsatsen, där en slutdiskussion kring uppsatsens validitet, reliabilitet och generalisering 

kommer att diskuteras. 
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2. METOD 
 
I detta kapitel redogörs vilka tillvägagångssätt och metoder forskarna har använts sig av för 
undersökningen. En förklaring av hur intervjuerna har genomförts och vilka som har 
intervjuats presenteras samt sättet som företagen har valts ut på. Slutligen diskuterar 
författarna hur de tror att uppsatsens validitet och reliabilitet kommer att utfalla. 
 

2.1 Forskningsstrategi 

2.1.1 Fallstudie 
 
En fallstudie kännetecknas av att en eller ett fåtal avgränsade enheter undersöks på djupet för 

att på så vis uppnå en djupare kunskap och förståelse för det som studeras. I en fallstudie 

fokuseras på de relationer och processer som uppstår i den undersökta enheten. Forskaren 

använder sig ofta av flera källor och metoder. (Denscombe, 1998 ss. 41-43) 

 

Denna studie bedrivs utifrån en fallstudie då det som ska studeras är avgränsat till två små 

tillverkningsföretag inom Stockholmsområdet, där studien kräver detaljerad och långtgående 

information som gynnas av om man använder fler metoder och källor. Fördelen med valet av 

en fallstudie är att författarna kan utifrån sina frågeställningar skapa sig en djupare förståelse 

för en senare analys av det empiriska insamlade materialet (Denscombe 2000 s.42). Denna 

analys kommer i sin tur att vara sammankopplad till det resursbaserade synsättet som ligger 

till grund för uppsatsen teoretiska delar. 

2.2 Forskningsansats 

2.2.1 Induktiv eller deduktiv studie 
 
Vid utformandet av en studie inom den samhällsvetenskapliga forskningen har forskaren två 

tillvägagångssätt att tillämpa, deduktion och induktion (Holme & Solvang 1996, s.51). Vid 

tillämpning av den deduktiva ansatsen söker forskaren svar på sina observationer genom att 

utgå från befintliga teorier. Vid deduktion utgår forskaren från teori till empiri, vilket skiljer 

sig från den induktiva ansatsen där forskaren genom sina observationer istället skapar nya 

teorier. Här utgår forskaren från empiri till teori (Andersen 1990, s.102-103). 

    I denna studie har författarna valt den deduktiva ansatsen för tillämpandet av sina 

observationer då de utifrån det resursbaserade synsättet skall undersöka vilka strategiska 

resurser som de undersöka företagen besitter samt om dessa resurser kan sägas utgöra 

varaktiga konkurrensfördelar. 
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2.3 Metodansats 

2.3.1 Kvalitativt eller kvantitativt angreppssätt   
 
I samhällsvetenskaplig forskning skiljer man mellan två angreppssätt, kvalitativa respektive 

kvantitativa metoder. På grund av vissa gemensamma kännetecken kan forskaren i sin studie 

kombinera dessa eller fokusera på endast en metod (Andersen 1990, s.70). 

    Den kvalitativa metoden kännetecknas av att den visar på totalsituationen. Forskaren kan i 

sin undersökning gå in på djupet för att få större förståelse för det undersökta fenomenet. Den 

allmänna struktureringen, standardiseringen och formaliseringen för den kvalitativa metoden 

kännetecknas som låg medan flexibiliteten i undersökning är av hög karaktär (Andersen 1990, 

s.70). I denna studie har författarna fokuserat på den kvalitativa metoden för insamlandet av 

mjuka data.  

      Till skillnad från den kvalitativa metoden kännetecknas den kvantitativa metoden av sin 

formalitet. Här ligger intresset för åtskilda variabler vilket är helt beroende av siffror. Detta 

bidrar att forskaren i sina observationer agerar som en distanserad observatör, till skillnad från 

den kvalitativa metoden där forskaren är djupt involverad som aktör och observatör. 

Resultatet av studien för en kvantitativ ansats bygger på mätbarheten vilket presenteras i form 

av tabell och diagram (Andersen 1990 s.72). Då all kvantitativ data bygger på siffror ger den 

en känsla av objektiv forskning (Denscombe 2005 s.208). 

    Författarna har för denna studie valt att fokusera på den kvalitativa metoden. Som tidigare 

nämnts kommer författarna att genomföra fem intervjuer med företagens ägare, VD, 

marknadschef samt säljare. Tanken med dessa intervjuer är att kunna ta fram de strategiska 

resurser som är viktiga för respektive företag.   

2.4 Datainsamlingsmetod 

2.4.1 Primär och sekundär data  
 
Efter att en forskare valt det tillvägagångssätt som skall tillämpa för observationerna är nästa 

steg insamlandet av den nödvändiga informationen som kommer att ligga till grund för 

studien. Forskaren har två alternativ för sin insamling, primär och sekundär datainsamling. 

Den primära datainsamling erhålls ifrån de intervjuer, enkätundersökningar och observationer 

som forskaren gör under studiens gång. Till skillnad från primär data kännetecknas sekundär 

datainsamling av den information som alla har tillgång till via tryckta tidningsskrifter, 

vetenskaplig litteraturer, Internet och avhandlingar. Dessa data är sedan tidigare framtagen 
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från forskning där ämnesområdet harmoniserar det ämnet som forskaren valt att studera 

(Holme & Solvang 1996, ss.130-133). 

  

I denna uppsats har författarna valt att tillämpa båda primär och sekundär data för sin 

datainsamling. De primära data har samlats in via personliga intervjuer med nedanstående 

personer för att på så vis få en djupare förståelse för de valda företagens strategiska resurser. 

Fem semistrukturerade intervjuer har genomförts vilka har byggt på i förväg nedskrivna 

frågor. Valet av semistrukturerade frågor har gjorts för att stimulera de intervjuade att 

utveckla och nyansera svaren. Nedanstående personer har intervjuats; 

 

� Bror Blom, VD och grundare i Datek 

� Martin Westerling, Marknadschef i Datek 

� Peter Endre, VD och ägare Micatrone  

� Bo Endre, ägare Micatrone 

� Ola Nordin, säljare Micatrone 

 

Under intervjuerna har tillfälle givits att följa upp svar och även ställa kompletterande frågor. 

Frågorna var från början standardiserade men under intervjuernas gång har stort utrymme 

lämnats åt spontana frågor och följdfrågor. Samtliga intervjuer bandades in med hjälp av en 

digital bandspelare. Då de intervjuade har olika personligheter, åsikter och uppfattar olika 

frågor olika har även detta påverkar frågorna och intervjusvaren. Detta har lett till att vid 

bearbetningen av intervjuerna har vissa svar utlämnats, då de inte anses bidra till uppsatsen 

ämne.  

 

De sekundära data har tagits fram utifrån valda vetenskapliga artiklar som utgör det teoretiska 

avsnittet. Även en doktorsavhandling har utnyttjats i den teoretiska delen. Författarna har 

även valt att expandera sitt forskningsfält genom sökningar via elektroniska källor. 

2.5 Urval 
 
Val av företag har genomförts genom subjektivt urval, vilket innebär att företagen 

”handplockats” till undersökningen och med det menas att det har skett ett 

bekvämlighetsurval. Författarna har sedan tigare viss kännedom om företagen och branschen. 

Kombinationen Micatrone och Datek valde på grund av deras många likheter, de har samma 
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SNI-kod1 33 200, vilket innebär tillverkning av instrument och apparater för mätning, 

kontroll, provning, navigering och andra ändamål. Dessutom har båda företagen funnits i över 

30 år båda är familjeföretag i grunden. Därtill har både Micatrone och Datek haft en stabil 

utveckling sedan starten och deras omsättning och antal anställda är jämförliga. Dock har 

företagen inte exakt samma verksamhetsområde vilket innebär att de inte konkurrerar med 

varandra. Detta leder till att företagen inte behöver känna oro över att information kan komma 

i orätta händer. 

2.6 Reliabilitet 
 
Med reliabilitet menas den precision och säkerhet som kan uppnås med det mätinstrument 

som används vid undersökningen (Carlsson, 1985, s.139). Vid hög reliabilitet menas att 

undersökningen ger samma eller likvärdiga värden varje gång den utförs och vid låg 

reliabilitet ger samma undersökning olika värden. Låg reliabilitet kan orsakas av en mängd 

olika faktorer som till exempel att olika intervjuare ställer samma fråga på olika sätt vilket 

påverkar svaren. Personliga egenskaper hos både intervjuaren samt de intervjuade kan 

påverka mätvärdena (Holme och Solvang 1991, ss. 163-164) 

 

Författarna tror att reliabiliteten kommer att vara låg. Orsakerna till det är att det har gjort ett 

bekvämlighetsurval på de två företag som har valts ut. Den kvalitativa studien har utgått från 

att intervjua fem personer från de olika företagen. De frågor som har ställts vid intervjuerna 

kan misstolkas från person till person vilket kan göra att svaren inte är relevant för studien.  

Dock är de intervjuade kunniga och mycket insatta i företagen vilket kan till viss del höja 

reliabiliteten.  

2.7 Validitet  
 
Med validitet avses att det som ska undersökas, är det som faktiskt undersöks (Patel och 

Davidson 1994, s. 85). För att rätt fenomen ska undersökas, krävs att det mätinstrument som 

användas har förmågan att mäta det som skall mätas (Olsson & Sörensen, 2002, s.74). 

 

Författarna tror att validiteten kommer att ligga på en relativt hög nivå då flera personer inom 

respektive företag har intervjuas vilket förhoppningsvis ger en något mer nyanserad bild av 

verkligheten. Dessutom är frågorna som intervjuerna baseras på hämtade från teorin och den 

                                            
1 SNI-kod= svensk näringsgrensindelning. Delar in företag efter den aktivitet som bedrivs 
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teoretiska referensramen vilket förstärker validiteten. Dock tror författarna att validiteten kan 

bli lidande av att uppsatsen endast baseras på en kvalitativ studie och inte kompletteras av en 

kvantitativ.  
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3. TEORI 
 

I detta kapitel introducerar forskarna det resursbaserade synsättet, som är den teori som 

uppsatsen bygger på och som baseras på vetenskapliga artiklar. Teorikapitlet kommer att 

avslutas med en teoretisk referensram och utgör grunden för analysen. 

 

3.1 Centrala begrepp inom det resursbaserade synsättet 
 
I det resursbaserade synsättet föreligger det en viss begreppsförvirring mellan de centrala 

begreppen, resurser och förmågor. I viss litteratur sidoordnas begreppen förmågor med 

resurser medan de i annan litteratur särskiljs. (Andersén 2000, s.42) Forskarna för denna 

uppsats kommer först att särskilja dessa begrepp och senare kommer en klassificeringsmodell 

av resurser och förmågor att förklaras i teoriavsnittet. 

3.1.1 Resurser 
 
Det finns olika definitioner för vad som utgör företags resurser, hur de skall klassificeras och 

betecknas. Shoemaker och Amit (1993, s.35) definierar en resurs som byggd på olika faktorer 

som är bestämda och kontrollerade av företaget. Ett företags resurs omvandlas i slutändan till 

produkter eller service som utnyttjas i stor omfattning av andra företag och binder olika 

mekanismer såsom teknologi, marknadsföringssystem, handlingssystem, tilliten mellan 

ledningar och fack etc.  

En annan definition av resurser är att de definieras som materiella och immateriella tillgångar 

som delvis är varaktigt knutna till företaget. (Maijoor & Wittelstuijn 1996 se Lioukas & 

Spanos 2001, s. 909) Exempel på sådana typer av resurser är; varumärke, företags kunskap 

och teknologi, personalens färdighet, handlingskontrakt, effektiva procedurer med mera. 

(Wernerfelt 1984 se Lioukas & Spanos 2001, s. 909) 

Barney (1991, s.101) anser att en företagsresurs inkluderar all sort tillgångar, kompetens, 

organisations bearbetning, företagets kännetecken, kunskap etcetera som kontrolleras av 

företaget. Detta för att möjliggöra företaget att tänka ut och implementera strategier som 

förbättrar företagets kompetens och effektivitet. Sammanfattningsvis delar Barney in resurser 

i tre olika kategorier; 
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- Fysiska resurser som består av vilken sorts teknologi företaget använder sig av, 

anläggningar och utrustningar, geografisk lokalisering och företagets tillgång till 

råmaterial 

- Mänskliga resurser är i vilken befattning företagets anställda och ledningen har för 

erfarenhet, kompetens, relationer och befattning 

- Organisatoriska resurser behandlar företagets formella rapporteringsstruktur, formell 

och informell planering, kontrollering, samordningssystem, men även informella 

relationer bland grupper i företaget och samarbetet i företaget.  (Barney 1991, s.101) 

3.1.2 Förmågor 
 
Enligt Shoemaker och Amit (1993, s. 35) är förmågor något som används för att nyttja 

resurser. De är informationsbaserade, materiella och immateriella processer som är 

företagsspecifika och utvecklas över tiden genom komplexa interaktioner mellan företagets 

resurser. Barney (1991, s.101) definierar förmågor som strategiska resurser i sig. En klarare 

definition står Grant (1991 s.122) som menar att resurser ligger som grund för och möjliggör 

förmågor. Förmågor involverar komplexa mönster som kopplar ihop människor och andra 

resurser. En annan förklaring av vad som är förmågor förklaras av Brush et al (2001, s.68) och 

det är att förmågor innebär ett samspel mellan olika resurser, som förefaller företaget att 

prestera mer effektivt och på så sätt framgår om företagen har varaktiga konkurrensfördelar 

eller inte. 

3.2 Det resursbaserade synsättet 
 
Det resursbaserade synsättet inriktar sig på sambandet mellan företagets interna resurser och 

lönsamhet och hur detta i sin tur ger varaktiga konkurrensfördelar. För att förstå hur de interna 

förhållandena och prestationerna påverkar lönsamheten anger Barney (1991 s.100) två 

antaganden; resurser är (1) Heterogena eftersom varje företag besitter olika resurser och (2) 

orörliga då de inte med lätthet kan överföras mellan företag vilket också förstärker dess 

heterogenitet och gör resurserna stabila över tiden (Barney 1991, s. 101). Det är dock inte alla 

resurser som leder till konkurrensfördelar, utan för att företaget ska kunna uppnå en varaktig 

konkurrensfördel och överlägsen lönsamhet måste resursen vara unik, det är de strategiskt 

betydelsefulla resurserna som ger upphov till varaktiga konkurrensfördelar. (Rangone 1996 se 

Andersén 2005, s. 29).  
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3.2.1 VRIO-modellen 
 
För att en resurs ska ses som unik och varaktig så måste den uppfylla ett antal kriterium. De 

fyra kriterierna utgör den så kallade VRIO-modellen, utvecklad av Barney (Valuable, Rare, 

Immobile, Organized).  

 

- Värdefull (Valuable) Med värdefull menas att resursen skall kunnas använda för att 

upphäva hot eller ta reda på möjligheterna. Enligt Barney (1991, s.106) är en resurs 

ingen strategisk resurs förrän den används på marknaden via olika strategier. Värdet 

på resursen bestämt exogent, det vill säga direkt eller indirekt då värdet vilar på vilken 

fördel resursen ger företaget på marknaden. (Andersén 2005, s.31) 

 

- Sällsynt (Rare) Resursen utgör inte någon konkurrensfördel om andra konkurrenter 

också har tillgång till den. (Barney 1991, s.106). Dock kan ett antal aktörer inneha 

resursen utan att den förlorar sin unika egenskap, så länge som antalet företag som har 

resursen understiger antalet som krävs för perfekt konkurrens. En resurs behöver 

följaktligen inte vara helt unik för att kunna ge konkurrensfördelar utan den har 

potential att frambringa hållbara konkurrensfördelar. (Andersén 2005, s.32) 

 

- Ej imiterbar (Immobile) Detta kriterium är den som skapar varaktigheten i 

konkurrensfördelar, vilket gör den väldigt central i VRIO-modellen. Om en resurs är 

av strategisk karaktär och genererar konkurrensfördelar så kommer denna resurs att 

kopieras från konkurrenter. De faktorer som förhindrar denna form av mångfaldighet 

av strategiska resurser är i många synpunkter själva kärnan i det resursbaserade 

perspektivet. (Fahy, 2000 se Andersén 2005, s.33).   

 

Barney (1991, s.107) tar upp tre olika skydd mot imitation vilket gör att vissa resurser 

är omöjliga eller snarare svåra att imitera. Dessa tre olika skydd är; 

 

Kausalitetsambivalens – vilket innebär att sambandet mellan den eller de strategiska 

resurserna och konkurrensfördelen är okänd. Det blir alltså omöjligt att kopiera 

resursen, då konkurrenten inte vet vad som egentligen skall kopieras. Det är viktigt att 

även företaget som innehar den strategiska resursen också är utan vetskap om detta 

förhållande. Detta på grund av att om innehavaren har kunskap om resursen för denna 
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kausalitet, kan samma kunskap nämligen fås av konkurrenterna.(Barney 1991, ss.107-

109) 

 

King och Zeithaml (2001, se Andersén 2005, s.34) delar upp kausalitetsambivalens i 

två klasser. Den första formen är väldigt likt vad Barney indikerar är 

kausalitetsambivalens. Den innebär att det är oklart vad som skapar 

konkurrensfördelen i förhållande till konkurrenterna. Den andra formen rör resursen i 

sig och vad det är i denna som skapar denna konkurrensfördel.  

 

Social komplexitet – går ut på att resurserna är invecklade sociala processer vilket gör 

att konkurrenter får det svårt att imitera dem och är kostnadskrävande, dock kan 

sambanden mellan resursen och konkurrensfördelen vara kända.  

Social komplexitet utgör företagets kultur, interna relationer inom organisationen som 

till exempel personalrelationer, företagets rykte bland kunder och leverantörer och 

kundlojalitet. (Barney 1991, ss.107-109) 

 

Unika historiska förhållanden – menas att olika resurser uppstår när olika aktiviteter 

uträttats över en viss tid. Tidpunkten för förvärvet som företaget har gjort och den 

stegvisa uppbyggnaden av resursen gör det omöjligt för konkurrenter att imitera den 

unika resursuppbyggande utvecklingen. Enligt Barney är en tidig utveckling av 

företagskultur och den belägna fysiska platsen är en del av unika historiska 

förhållanden. (Barney 1991 se Andersén 2005, s.33) 

 

- Välorganiserade (Organized) Även om ett företag har värdefulla resurser som är 

svåra att imitera, krävs det mer för att det skall leda till konkurrensfördelar. Ett företag 

måste organiseras så att de kan utnyttja sina resurser effektivt och fullt ut. Detta utförs 

genom att företaget organiserar sina kontrollsystem, ledarskapsstil och strukturer 

formellt. (Barney 1991 se Andersén 2005, s.37) 
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            Implikationer för 
Värdefull?         Sällsynt?             Dyr att imitera? Välorganiserad? konkurrens? 
NEJ 
 

-- -- NEJ Konkurrensnackdel 

JA 
 

NEJ --  Konkurrensjämvikt 

JA JA NEJ  Temporär 
konkurrensfördel 

JA JA JA JA Varaktig 
konkurrensfördel 

 
Figur 1 VRIO-Modellen, Barney (1995, s.50) 

 

3.3 Externa resurser 
 
Att vara ett mindre företag på marknaden kan ge upphov till att det blir svårt att skapa 

konkurrensfördelar då det råder stor konkurrens från större företag. En kärndefinition av vad 

som utgör externa resurser är att för att konkurrera med storföretag krävs det av mindre 

företag att de drar nytta av externa resurser som exempelvis olika samarbeten med andra 

aktörer. Inom den resursbaserade teorin behandlas ofta externa resurser som en förmåga, en så 

kallad absorberad förmåga. Med denna förmåga menas att man tar till sig kunskapen inom 

organisationen och det kan vara antingen från kunder eller från andra aktörer (Andersén 2005, 

ss. 39-40). Ett sätt för mindre företag att få möjlighet att utnyttja externa resurser är genom 

företagets styrelse. (Figener et al, 2000 se Andersén 2005, s.40). Företagets styrelse kan ha en 

viktig funktion då det handlar om kontakter och nätverksbyggande, speciellt nätverk och 

kluster av småföretag har fått stor uppmärksamhet. Exempelvis har nätverkens betydelse för 

innovation och internationalisering. (Andersén 2005, s.40) 
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Organisatoriska 
resurser 

Mänskliga 
resurser 

Fysiska 
resurser 

Relations- 
resurser 

Produktions- 
förmåga 

Marknadsförings- 
förmåga 

Innovations- 
Förmåga 

3.4 Klassificeringsmodell för strategiska resurser och förmågor 
 
Som tidigare har nämnts om centrala begrepp i det resursbaserade synsättet finns det olika 

förklaringar till hur förmågor och resurser ska definieras.  

 

Figur 2 Klassificeringsmodell av strategiska resurser och förmågor (Andersen 2005, s.57) 
 
För att urskilja mellan resurser och förmågor används bland annat Barneys (1991, s. 101) 

tolkning av förmågor som en del av de strategiska resurserna. Barney delade, som tidigare 

nämnts, upp resurser i tre olika kategorier; mänskliga, organisatoriska och fysiska. Mänskliga 

resurser förklaras utifrån de anställda och de organisatoriska förklarar de anställdas sätt att 

arbeta och bland annat skapa mervärde. En kombination av mänskliga och organisatoriska 

resurser resulterar i form av olika förmågor. Rangone (1999, ss.235-238) gjorde en studie på 

mindre tillverkningsföretag och kallade denna studie för SME-studien (SmallMediumSized 

Enterprises) och fann tre huvudsakliga förmågor. Dessa tre förmågor är; 

 

• Innovationsförmåga - Företagets förmåga att utveckla nya produkter, processer och 

tjänster men även hur företaget kan uppnå bättre teknologi och/eller 

managementprestation 

 

• Produktionsförmåga - Förmågan att producera och leverera produkter till kunder, 

som under tiden försäkrar företagets prioritet, såsom kvalité, flexibilitet, ledtider, 

kostnader, driftsäkerheter med mera. 
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KONKURRENSFÖRDELAR

Innovationsförmågor Produktionsförmågor Marknadsförings-
förmågor 

Utvecklingsprodukts- 
prestationer 

Produktionsprestationer Marknadsprestationer

STRATEGISKA RESURSER 

• Marknadsföringsförmåga - Företagets förmåga att kunna marknadsföra och sälja 

produkterna effektivt.  

 

För att kunna göra en länk mellan förmågorna och de strategiska resurserna, är det viktigt för 

företaget att tänka på vilka företagets nyckelprestationer är. Endast de strategiska resurser som 

inverkar på nyckelprestationer bör tas till hänsyn. Nyckelprestationer kan indelas i tre olika 

kategorier, beroende på vilken förmåga företaget är relaterad till. Nyckelprestationerna är; 

 

1. Produktionsprestationer – kvalitet, driftsäkerheter, kostnader 

2. Utvecklingsproduktsprestationer – inkluderar både tekniska och strategiska kunnandet 

3. Marknadsföringsprestationer – kännedom av varumärket, kundlojalitet 

 

 I figuren som presenteras nedan ses sambandet mellan förmågorna, nyckelprestationerna och 

de strategiska resurserna och hur de kopplas samman till konkurrensfördelar. 

 
Figur 3 Resursträdet (Rangone 1999, s.236)  
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3.5 Teoretisk referensram 
 

Syftet med uppsatsen är att jämföra två små tillverkningsföretag, Datek och Micatrone, för att 

studera vilka strategiska resurser de besitter och om dessa resurser kan anses utgöra varaktiga 

konkurrensfördelar. I den teoretiska referensramen sammanfattas de viktigaste 

komponenterna från det resursbaserade synsättet, se figur 4. Det resursbaserade synsättet 

ligger till grund för de intervjuer som genomförs med avsikt att undersöka vad små 

tillverkningsföretag värderar som sina främsta resurser. Det resursbaserade synsättet öppnar 

för en mycket vid förståelse för vad som skapar livskraftiga företag med konkurrenskraft och 

fokuserar på de interna resurserna av företaget vilket ger en stor frihet för dem som använder 

det. Detta eftersom företag kan bestå av många olika resurser och se ut på många olika sätt.  

 
 

Figur 4 Teoretisk referensram, egen modell 

 

En viktig del av det resursbaserade synsättet är VRIO-modellen, som förklarar varför de 

resurser som skapar lönsamhet och varaktiga konkurrensfördelar hos företag inte imiteras av 

andra företag. VRIO-modellen kommer att användas i analysen för att analysera om de 

strategiska resurser som företagen framhållit i intervjuerna kan sägas utgöra varaktiga 

konkurrensfördelar. För att göra det, krävs att alla fyra kriterier (värdefull, sällsynt, ej 

VARAKTIGA 
KONKURRENSFÖRDELAR 

(Beroende) 

Strategiska 
Resurser 

(Oberoende) 

Förmågor 
(Oberoende) 

Externa 
Resurser 

(Oberoende)
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imiterbar och välorganiserad) uppfylls. Om de inte gör det, kommer de att belysas ur 

resursträdet, som länkar de strategiska resurserna till de tre olika förmågorna (innovations-, 

produktions- och marknadsföringsförmåga). Den, eller de förmågor som respektive företag 

kan anses besitta, analyseras sedan utifrån VRIO-modellen, för att se om förmågan kan ge 

upphov till en varaktig konkurrensfördel. I den teoretiska referensramen tas även externa 

resurser upp eftersom små tillverkningsföretag kan vara i behov av samarbeten utanför 

företaget och det kan vara en förutsättning för att klara sig. 

Ovanstående figur förklarar hur teorierna kommer att användas för att analysera företagen. De 

strategiska resurserna, externa resurserna och förmågorna ses här som oberoende variabler 

som kan skapa varaktiga konkurrensfördelar, som därför är den beroende variabeln.  
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4. EMPIRI 
 
I detta kapitel presenteras de två företag som studeras. Först presenteras Datek 
Industrielektronik AB och sedan följer de genomförda intervjuerna med Dateks VD, Bror 
Blom, och marknadsansvarige Martin Westerling. Därefter följer en kort presentation av AB 
Micatrone som följs av intervjuerna med Micatrones ägare, Bo Endre och Peter Endre, samt 
säljare Ola Nordin. 
 

 

4.1 Företagspresentation 1 

4.1.1 Datek Industrielektronik AB  
 
Datek grundades 1975 av Bror Blom, Carl-Erik Elven och Bengt Åkerblom som jobbade på 

LM Ericssons utvecklingsavdelning för transmission. De började med att på dagtid utveckla åt 

Ericsson och på kvällen vid köksbordet utveckla egna produkter. Från 1977 så övergick de till 

att på heltid arbeta med Datek. När en av grundarna omkom i en flygolycka 1979, delades  

företaget upp i två delar, där Bror Blom tog över radiostyrningen2, och Bengt Åkerblom 

övertog givaren till pappersbruk. I dag är det Bror Blom som driver Datek. 

Sedan 1981 är Datek beläget i Tumba, söder om Stockholm och har 25 anställda och har även 

ett flertal återförsäljare runt om i världen. Det är ett familjeföretag, där även Bror Bloms fru 

Rigmor arbetar samt dottern Åsa Ax som ska ta över företaget.  

Dateks radiostyrningsprodukter används inom följande områden: Skogsmaskiner, 

lastbilskranar, krossar, borriggar, PLC system, byggnadskranar, traverser, telfrar, 

bärgningsbilar, lyftbord, oljeplattformar, skylifts, raffinaderier/EXZON2, och transportband. 

(www.datek.net 2007-04-20) 

4.1.2 Intervju med Martin Westerling, marknadsansvarig 
 
Beskriv din befattning. Vad gör du, hur länge har du varit anställd? 

Jag har varit här i tre år, jobbar som marknadschef. Gör väl allt, det är en väldigt platt 

organisation. Dateks grundare är VD fortfarande, han är 63 och håller på och 

generationsskiftar till en dotter som finns här i företaget, Åsa Ax. Han är mer intresserad av 

                                            
2 radiostyrning är användning av radiosignaler för att på avstånd styra och kontrollera maskiner, t. ex. 
modellplan men också industriellt så som byggnadskranar 
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tekniksidan, utveckling av produkterna. Så att marknad och försäljning har han outsourcat lite 

internt till olika personer, bland annat Åsa. 

 

Hur ser branschen ut? Branschstrukturen. Är det hård konkurrens?  

Ja, det finns några stycken. Datek var tidigt ute när det gällde det här med radiostyrning, nu är 

det hård konkurrens. Det finns säkert trettio- fyrtio företag som håller på med samma sak och 

många ligger i Asien, i låglöneländer. De kör volymproduktion medan vi är nischade på lägre 

volymer och specialsystem. Det finns lastbilskranar till exempel, där finns det kunder som 

köper 6 000 system, det görs 6 000 lastbilskranar och alla radiosystem ser precis likadan ut, 

där finns inga pengar idag, allt produceras borta i Asien medan vi gör mycket 

specialkonstruktioner och på så sätt kan vi leva kvar då, lite nischade.   

 

Vad anses som viktigt i branschen? Hur kommer det sig att just detta företag har 

utvecklats så stabilt och överlevt så länge?  

Det är lite Brors förtjänst, han är inte ekonom eller affärsman utan han är tekniker och har 

hela tiden brunnit för tekniken och utvecklingen och har inte varit benägen att ta risker. Han 

har hela tiden tagit hänsyn till hur mycket vinst företaget har gjort och sedan ur det utgått ifrån 

hur mycket företaget kan spendera nästa år. Han har inte varit ute och jagat riskkapitel eller 

lånat pengar till något han inte vet kommer att ge avkastning. Vissa stora saker måste man 

låna till, men han har varit väldigt försiktig, så det är ett levebrödsföretag. Det går inte 

jättefort uppåt eller jättesnabbt framåt och är företag som är ganska svårt att sätta i konkurs 

när det drivs på det sättet.  

 

Hur påverkas ni av era konkurrenter? Någon agerar först, följer andra efter? 

Det är både och, att marknaden är så liten vilket leder till att alla håller koll på varandra, 

företagen känner till varandra. Det som har hänt här på sista tiden här i Sverige är att vår 

största konkurrent, Åkerströms uppe i Björby i Dalarna såldes till staten år 2000. Vi har varit 

lite större än dem i många år men staten har pumpat in cirka sjuttio miljoner i riskkapital i vår 

konkurrent vilket snedvrider konkurrensen väldigt mycket. Det är väl det tuffaste som har 

hänt konkurrentmässigt. Om det jämförs med hur mycket vinst vi gör per år och så får man 70 

miljoner extra så är det ganska mycket som kan utvecklas, man kan dumpa priser och köpa 

marknadsandelar. Vi har tappat fart på svenska marknaden, det är dels vårt eget fel att vi inte 

haft säljare ute, exporten har vuxit väldigt mycket för oss, den har tagit vår tid och energi. Så 

de har tagit marknadsandelar i Sverige och det märker vi att det har påverkat oss. 
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När det gäller att utveckla produkter, anser ni att ni agerar först eller imiterar ni?  

Oftast så ligger vi i framkant. Just nu så behöver vi en ny sorts processer från Motorola som 

de inte har släppt än. Det var ute här för några dagar sen, så vi ligger och jagar dem och vill ha 

nästa generation processorer. Vi är då med och försöker påverka hur de ska utformas så de 

passar våra produkter. Så funkar det ofta.  

 

Har ni problem med att andra konkurrenter imiterar er, vad gäller produkter, 

utveckling och sånt?  

Ja, det blir att alla kommer efter och imiterar. Men sen är det olika hur man imiterar också, 

svenska företag har ändå någon viss form av stolthet, de imiterar men ändrar lite på designen 

så att det inte syns. Går man bara ner till södra Europa så kan de råkopiera någonting, de 

behöver inte ändra alls någonting, det är nästan så att logotypen sitter kvar ibland. Vi blir  

kopierade men samtidigt får vi tips och idéer av andra, men vi gör aldrig så att vi tar och 

råkopierar något, utan vi ser en idé och sen gör vi det på eget sätt och försöker göra något 

bättre.  

 

Vilka fördelar tycker du att ni har i förhållande till era konkurrenter?  

Det är kundanpassning, vi har väldigt lätt att anpassa produkterna som är modulbaserade. Sen 

är det även teknisk kompetens och kunnande. Volymproduktionen borta i Asien som gör 6 

000 system som alla är precis likadana har väldigt svårt att göra även enkla anpassningar på 

produkten medan vi gör mer avancerade anpassningar och är intresserade av just de här lägre 

volymerna, specialsystemen gör att Datek kan ta lite mer betalt. 

 

Vad anser du är företagets svagheter gentemot era konkurrenter? 

Ja, vi är för små och har bara ca 25 anställda idag och det finns företag som är tio gånger 

större än oss. Vi har fullt upp med att hålla jämna steg med dem. Men det går förvånansvärt 

bra ändå, tycker jag. Vår VD har varit med i trettio år i den här branschen. Det finns ingen 

som har jobbat med produktutveckling av den här typen av produkter i trettio år som jobbar 

fortfarande, så han är en otrolig styrka. På stora företag är det kanske så att de måste ha en 

budget för projektet, de måste ta fram en projektplan och när det väl har gjort det inser man 

kanske att det kostar för mycket och tar för lång tid. Vi däremot bara startar och kör. Sen 

märker vi kanske i slutändan att det kostar och tog lite längre tid men vi har produkten.  
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Vad skulle du vilja beteckna som er viktigaste resurs här på företaget? 

Ja, i form av person så är det Bror Blom, grundaren. Det är väl personalen generellt. 

 

Hur ser personalomsättningen ut?  

På sista tiden har det varit hög personalomsättningen men det är människor som har jobbat här 

i tio femton år som har börjat röra på sig. Det är högkonjunktur, det är headhunters som är här 

och sliter i personalen. Så just nu har det varit personalomsättning. 

 

Hur jobbar ni med att utveckla er personal?  

Nu ska vi ner nästa vecka, till en stor internationell mässa där 16 konkurrenter ställer ut. Vi 

ska besöka mässan och ta med hela utvecklingsavdelningen och se vad som har kommit, sen 

är det kurser, vi skickar iväg dem på utbildningar när det behövs. Mycket är interutbildning 

faktiskt, att de sitter på kammaren och funderar, lär sig själva. 

 

Vad gör ni för att behålla kompetent personal?  

Det är individuell lönesättning och sen försöker vi anställa folk som bor nära kontoret. Vi har 

en utvecklingskille som bor på Lidingö, där har vi köpt ett kontor till bara honom, så att han 

har gångavstånd till kontoret. Han har jobbat åt oss i över tjugo år och det mycket tack vare att 

han har fått ett kontor runt hörnet. Ska han åka hit, har han en timmes bilresa åt vardera 

riktningen. Han förlorar tio timmar i veckan, 40 timmar i månaden om han skull behöva 

pendla. Så det är väl motivation och det är väl individuellt då vad som motiverar människor. 

Han valde mer tid istället för högre lön och fick ett eget kontor. 

 

Hur stor del av försäljningen sker till återkommande kunder?  

Det är mer delen, 95 procent eller någonting. Mycket av våra kunder är återförsäljare runt om 

i världen. I Norge har vi samma återförsäljare sen –83, i Finland sen –86 så det är långvariga 

kunder. Även många av slutkunderna är också långvariga kunder, när kunden väl har valt ett 

fabrikat så är det lättare att jobba vidare med det.  

 

Hur ”raggar” (lockar) ni upp nya kunder?  

Det är internationella mässor, alla mässor i Sverige är tyvärr för små, Älvsjömässan och de 

mässor som finns här är bara en droppe i havet. Det drar inte tillräckligt mycket kunder, så det 

är stora internationella mässor vi ställer ut på och besöker. Sen är det internationell fackpress 

som vi annonserar i, personliga kontakter med mera. Återförsäljaren i Sverige träffar till 
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exempel sin kollega som är återförsäljare i England för samma produkt, så det är mycket 

ryktesspridning. Just att ryktet går och att produkten blir känd på det sättet.  

 

Vilka sitter med i ledningen, vilka styr företaget och fattar besluten?  

Här gör alla vad de vill när de vill, brukar jag säga. Officiellt i styrelsen sitter Bror Blom, vår 

VD och jobbar, hans fru Rigmor Blom och dottern Åsa Ax. Det är en väldigt platt 

organisation, mycket ansvar delas ut till de anställda, personalen är väldigt självgående. När 

det gäller mässor och annonsering och sådant har jag fria händer, utvecklingsavdelningen har 

fria händer, de vet vilka produkter som ska utvecklas, men de har fria händer att välja hur de 

ska programmeras och välja komponenter. Sen är Bror med, han är en bra ledare på så sätt för 

han runt och pratar med alla avdelningar och har koll på vad som pågår, lyssnar och fungerar 

som ett bollplank, men alla har väldigt stort bestämmande över vad de håller på med själv.  

 

Samarbetar ni på något sätt med andra företag? Leverantörer som ni har nära 

samarbeten med, ingår ni i något nätverk?  

Vi har haft ett samarbete med en kollega/konkurrent i branschen i Göteborg. De har haft 

billiga mottagare men inte haft den typen av sändare som kunderna har efterfrågat. Vi har haft 

sändarna men inte mottagare och då har vi anpassat vår produkt, bytt programvaran för att den 

ska kunna ”prata” med deras mottagare och på så sätt har vi blivit näst störst på spanska 

marknaden när det gäller radiostyrning, så det är i och för sig ett samarbete.  

 

Är det något ni kanske kommer att fortsätta med i framtiden med tanke på att ni är små 

på marknaden, då ni för en fördel mot de lite större aktörerna?  

Jag tror inte det, jag tror företaget måste växa själv, att tittar man i backspegeln så har vi levt 

på deras mottagare och de har levt på vår sändare Sen har företagen inte kunnat 

vidareutveckla den andres produkt på riktigt som de har velat, man har varit lite begränsad 

och kanske legat lite på latsidan själv. I och med detta försätts företaget i en väldigt sårbar 

situation om samarbetet upphör. Så jag tror att vi måste ha helhetslösningen själva för att 

överleva, det är farligt att bli beroende av olika samarbetspartners och förlora kompetensen 

själv. Nu var det en bra lösning för oss, men samtidigt nu måste vi vidare själv och utveckla 

de produkter som vi inte har och som vi är beroende av. 
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Datek har funnits länge. Hur viktigt är det med ett väl inarbetat varumärke?  

Det är nog väldigt viktigt, att man har varit med länge och känner till varumärket. Det finns 

många oseriösa som kommer från Asien som inte uppfyller de lagkrav och standarder som 

finns just vad det gäller maskinsäkerhet. De vill nog ha någon de litar på och som har varit 

med och namnet är känt är ju viktigt.  

 

Är det något ni är intresserade av, om det kommer någon som vill eventuellt köpa upp 

er? Att ingå i ett större företag? 

Nej, det har varit två erbjudanden senaste året, men det är ingen som vi bedömer har 

kompetensen att driva företaget, det ena är en konkurrent och de vill komma åt våra kunder, 

köpa bort oss från marknaden, komma åt kompetens våra marknadsandelar och det är 

ointressant. Det här är ett livsverk. Bror har lagt trettio år på det och han säljer inte till någon 

för att plocka isär allt det här. Sen var det ett annat företag, ett riskkapitalbolag som var 

intresserade att köpa det, men det har inte heller riktigt det här långsiktiga, trygga 

förhållningssättet, utan de vill få upp värdet på det och sälja av det, kanske dela upp det i 

delar. Så det är inget som har varit intressant. Det beror väl på att vår VD är lite som Ingvar 

Kamprad också, han är inte intresserad av pengar på det sättet, han har en dröm. Han jobbar 

på, det har gått bra under de här åren, han har privata pensionsförsäkringar, han har det 

ekonomiskt bra, han är inte intresserad av ett lyxliv, pengar spelar ingen roll. Utan det är att 

det här lever vidare, det är det han är mån om, att företaget lever vidare. Om han har några 

miljoner extra på banken det rör honom inte ryggen, totalt ointresserad.  

 

Vad har ni för mål för framtiden? 

Vi vill ta tillbaka den svenska marknaden som vi har tappat. Det är viktigt att ha 

hemmamarknaden. För att när du säljer på export har du alltid en extra mellanhand, vår 

återförsäljare kanske i sin tur har en återförsäljare innan slutkunden, det är många led och 

prisbilden blir en annan för oss, vi måste ner i pris. I Sverige kan du gå direkt på slutkunder 

och kanske spara igen två mellanled, så det en ganska bra chans att sälja direkt. Så Sverige är 

något vi vill satsa på. Men sen också när det gäller mål att växa så har vi filosofin att inte växa 

för fort. Dels är lokalen här begränsad, vi får inte plats i de här lokalerna utan det blir till att 

hitta bra leverantörer, att vi lägger mer och mer utanför huset. Det blir för dyrt att producera 

mycket saker i Sverige idag tyvärr, så vi har produktion i Estland med mekaniska 

standardgrejer, enklare saker. Det gäller att växa lugnt och organiserat, att inte ta sig vatten 

över huvudet. En ökning på 10-15 procent per år är kanske ideal. 
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4.1.3 Intervju med Bror Blom, VD 
 
Beskriv det du gör här på företaget:  

Jag brukar säga; jag är springpojke, jag gör allt som ingen annan vill göra! Nej, jag är 

pensionär så mig ska du inte fråga. Vi har kommit dithän att jag ska vara pensionär nu, men 

jag kommer nog aldrig bli pensionär och jag vill inte vara det heller. 

 

Beskriv företaget:  

Vi har kunnat vara mycket större om vi hade agerat på ett annat sätt eller så hade vi inte 

funnits alls, det är de två alternativen. Och det är väldigt svårt att veta hur man ska agera, men 

det gäller att alltid följa sin egen övertygelse. Vi försöker expandera, nu lever vi i en hård 

värld. Priserna går hela tiden ner, speciellt de sista fem åren. Sedan inträdet i EU så har 

prisproblemet blivit mer markant. Vi sysslar i en bransch som är lite speciell, vi jobbar med 

mycket specialprodukter men även prisnivån på våra produkter sjunker. Och det gäller att 

vara mer och mer effektiv. Vi hade lite otur då 2001 när vi fick en brand här, det vi sitter i här 

är helt nyproducerat mellan 2001 och 2004. Julen 2003 flyttade vi in här, det är en 

nyproducerad kontorsdel. Det tog två år att bygga upp det och det är lite lång tid i en 

verksamhet. Men vi klarade av det, och jag kan säga att vi är med igen på att vara lönsam, 

eller jag kan säga vi är alltid lönsamma, det är väl egentligen inget rött år i hela verksamheten 

sen, förutom, ja ett år, 1979, det kommer jag ihåg. När vi hade börjat, det var det sämsta åren 

någonsin, jag tror jag tjänade 25 000 det året. Jag tror att det är få som egentligen tror jag vet 

vad man ger sig in i, det här med att starta eget, men det är tur att finns dem som fortfarande 

gör det.  

 

Vad har varit din betydelse för företaget?  

Jag har alltid haft mottot att ingen människa är oersättlig. Sen kan det ta lite olika tid att föra 

över de bitar som finns om någon försvinner, vi kommer att försvinna alla en dag. Jag har 

lång erfarenhet av att människor kommit och gått. Vissa är lätta att ersätta, andra är svårare att 

ersätta. I mitt fall, jag kanske har en viss betydelse men jag anser själv i alla fall att min 

största förtjänst är att jag försöker att delegera så mycket jag kan och försöker få bort 

ansvarsbiten. Men det är svårt, det gäller att människor också tar till sig ansvarsbiten. Och där 

har jag kanske en svaghet, jag kanske hoppar in för ofta när jag inte ska hoppa in. Men det blir 

så när det är en kunskap som har byggts upp under trettio år och det är inte så himla lätt ofta. 
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Det blir så att jag kanske har en viss betydelse i alla fall i verksamheten, just det här med 

kunskapen, kunskapsnivån. Det är väl min betydelse i det här.  

 

Vad tror du har varit viktigast för företaget ur resurssynpunkt?  

Det är så olika på den här typen av företag, i vårt fall så är det ett innovatörsföretag från 

början som bygger på teknik, så naturligtvis är det viktigt att kunskapen inom den sektorn 

finns. Men samtidigt vill jag påstå att för att vara ett expansivt företag så behövs den andra 

sektorn också, och det är väl det vi kanske saknar, den här marknadsinriktade biten. Nu är vi 

tillbaks igen, nu är det levebrödet, det är inte utvecklingsbiten utan det är levebrödsbiten som 

har styrt det hela. Sen är frågan om målet är att bli stor eller vara liten. Den nivån vi har idag 

med ungefär 25-30 personer, det är hanterbart. Men sen om du kommer över de här nivåerna 

så är det en kraftigare administrativ bit som faller på den ledningen. Jag vet precis vad alla 

gör. Ingen går undan här och tror att de kan gömma sig, utan jag vet precis vad alla gör och 

framför allt vad de kan.  

 

Vad anser du är förklaringen till att företaget har haft en så stark tillväxt?  

Vi har inte haft en så stark tillväxt, för det har gått lite upp och ner, fram och tillbaka. Vi hade 

ganska starka år mellan 85-89. Jag vill påstå att en väldigt viktig faktor i all verksamhet är att 

ha en stark hemmamarknad och tyvärr så är vi ett litet land. Hade vi legat i ett land med 

väldigt kraftig hemmamarknad, som Tyskland, hade vi säkert varit flera hundra personer idag. 

Vi har lyckats i Spanien, men det är också prisproblem. Då på byggnadskrans-sidan är 

priserna kraftigt nersatta och lönsamheten är det våldsamt svårt att hålla. Man måste ha 

jättestor koll på kostnadsbilden om det ska vara lönsamt i högre volymer. Den produkt som vi 

egentligen lever på mest det är specialtillverkning, där är det inte lika kritiskt. Det är lite 

skillnad på vilken marknad du jobbar i och marknadsinriktningen för din produkt, det har 

väldigt stor betydelse.  

 

Vad är viktig egenskap för de anställda att ha?  

Det är framför allt att de måste vara självgående. De måste ha en självdrivande kraft 

inombords, så att säga. Det är som att säga till säljaren varje dag att du ska åka dit, dit och dit, 

då blir det ju ingenting. Det måste ju han själv sitta och att han ska besöka x antal kunder per 

vecka, driva in så här mycket pengar i verksamheten. 
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Vad är viktigt gällande företagets ekonomi? 

 Ja, det har varit mycket viktigt med att vara självförsörjande och detta beror på hur jag är 

uppfostrad. Jag har alltid varit uppfostrad med att jag köper ingenting förrän jag har pengarna 

i hand, det är väl olika livsstilsfilosofier men jag har väl lärt ut samma sak. Vi har upplevt när 

det varit väldigt dåligt, vi har upplevt när det varit väldigt bra och det har varit cykliskt. Vi har 

väl aldrig upplevt att det varit så jättedåligt förutom en gång, 1979 och det satte sina spår i 

mycket. Ens agerande bygger väldigt mycket på dåliga och bra erfarenheter, hur man agerar i 

framtiden, åtminstone tycker jag att det har varit så.  

4.2 Företagspresentation 2 

4.2.1 AB Micatrone 
 
AB Micatrone grundades 1964 i Göteborg av Stig Brunberg och Tom Gripe. Brunberg hade 

utvecklat styrutrustning för rökgasspjäll som reducerade den stilleståndsförlust som uppstår i 

en värmepanna. Namnet Micatrone är en bokstavskombination av Gripes familj, Katarina, 

Mikael och Tom. Då företaget var i behov av kapital investerade 1966 entreprenören Sven 

Endre i Micatrone och därefter lämnade Gripe och Brunberg företaget. Endre såg dock 

potential och anställde en civilingenjör för att fortsatta utveckla och tillverka mät-, styr- och 

övervakningssystem för värmeproduktion. 1970 tog Sven Endres söner Bo och Peter över 

företaget. Sedan 1980 utvecklar företaget även mät-, styr- och övervakningssystem för låga 

tryck och flöden i ventilationsanläggningar. Idag har företaget 20 anställda, varav bröderna 

Bo och Peter Endre driver företaget. Även Peters fru Vivianne, Bos dotter Nicole samt 

brödernas kusin Lars jobbar i företaget. Sedan 1980 har Micatrone sin tillverkning på 

Gotland. Idag består Micatrones verksamhet av utveckling, tillverkning och försäljning av 

elektronisk styr- och reglerutrustning för två områden: värmeproduktion och ventilation. 

4.2.2 Intervju med Bo Endre, ägare 
 
Kan du beskriva vad du gör här på företaget? 

Jag sysslar med administration och kunder. Jag tar hand om mycket telefonsamtal och tar 

hand om kunder som ringer. Jag ser till att när de ringer och beställer att det finns på lager och 

att leveransen går iväg. Detta gäller framför allt på ventilationssidan. Jag har även mycket 

utlandskontakter. 
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Hur anser du att branschen ser ut? Är det hård konkurrens?  

Inom all försäljning är det hård konkurrens, så det gäller att på något sätt kunna särskilja sig 

ifrån andra. Vi säljer inte på grund av att vi är billiga, utan vi säljer på grund utav kunnande, 

det är bra produkter och våra produkter fyller en funktion hos kunden. Så vi sysslar inte med 

priskonkurrens, utan vi vill leda utvecklingen. Då vi ligger före andra så är enda sättet för dem 

att konkurrera att gå in med lägre pris, och det är det många som gör. De försöker kopiera 

våra produkter och några har väl lyckats bygga upp några företag runt det hela men de flesta 

går det dåligt för, de försvinner ju. 

 

Vilka fördelar tycker du att Micatrone har i förhållande till sina konkurrenter? 

Ja, framför allt att vi har en så lång erfarenhet, våra produkter är vältestade och vi har väldigt 

god kontroll på funktionen av dem. Vi har lärt oss genom åren att hitta de fel som alltid blir på 

nya produkter och har lyckats stoppa dem i tid. Så hög kvalité är nog vårt starkaste argument. 

Vi vill ha nöjda kunder.  

  

Hur är ni jämfört med andra företag här i Sverige i er bransch gällande 

marknadsandelar?  

Om vi då delar upp det i värme och ventilation så har vi inom ventilation en egen liten nisch. 

Vi har produkter som har en väldigt hög nivå, alltså egenutvecklade produkter och där är vi 

utan tvekan marknadsledande. Har någon ett speciellt problem gällande ventilation och vill ha 

ett fackkunnigt företag så vänder de sig till oss. Vad gäller värme så har vi kontakter med 

andra företag som också säljer till panncentraler men huvudparten sker direkt till kunder, 

alltså slutkunder. 

 

Hur viktigt är det med ett inarbetat varumärke?  

Det är jätteviktigt, folk som hör Micatrone de vet att det är ett företag som håller på med 

utrustning för värme och ventilation och det är bra produkter. Det är ett väldigt bra namn ute 

hos kunder. Och det har även visat sig att Micatrone går bra som namn utomlands, det är 

perfekt på engelska, tyska och franska. Det fungerar överallt. 
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Vad skulle du vilja beteckna som er viktigaste resurs i företaget? 

Vår kunnighet inom det vi håller på med, vi vet vad vi pratar om. Det skulle jag vilja säga är 

det absolut viktigaste, gör vi någonting så gör vi det för att vi vet att det är rätt, inte för att vi 

gissar, det är kunnande.  

 

Hur skulle du kunna beskriva miljön på företaget, miljön mellan de anställda, 

organisationen?  

Våra anställda har stannat väldigt länge i företaget, så det är en väldigt lojal och stabil 

personalstyrka som vi har och det innebär att det har ju vuxit fram då ett beteende att vara i 

företaget. Alla vet ungefär hur det funkar. Så vi har inga klara regler att du gör det, och du gör 

det, utan det har vuxit fram ett gott samarbete mellan alla. Det är avslappnat, det är ingen som 

driver på eller går med piskan. 

 

Vad söker ni för människor när ni gör nyanställningar? 

Det är mera att de passar in i företagskulturen här, framför allt att personen är nyfiken, vill 

lära sig någonting, och är positiv. Självgående är också mycket viktigt, att anställa en person 

som vi ständigt måste säga åt vad den ska göra fungerar inte.  

 

Hur behåller ni kompetent personal? 

Det måste vara att det är ett trevligt företag, att de trivs. Vi har ju lyckats behålla de flesta, så 

det är svårt att svara på det. Personalen är en stor resurs. Att hitta ny är inte så lätt, att lära upp 

dem, det tar tid innan de blir självgående. 

 

Hur kommer det sig att företaget har utvecklats så stabilt och överlevt så länge?  

Jag tror framför allt att det beror på att vi har satt lönsamheten i första rummet, det ska löna 

sig, det ska finnas marginaler. Då kan företaget tåla att det blir motgångar ibland eftersom det 

finns kapital till det. Så såna företag där det inte finns pengar i kassan kommer att gå under. 

Allt som görs ska vara lönsamt. Finns det ingen marginal för det, ska man inte hålla på med 

det heller vilket innebär att vi söker bara produkter som går att få en marginal på.  

 

Vad är viktigt gällande företagets ekonomi?  

Har alltid varit självförsörjande, alltid självfinansierade. Det är en grundprincip. 
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De beslut som fattas i företaget rörande verksamheten, vem fattar dem? 

Beslut växer ju oftast fram och Peter och jag har oftast samma åsikter så blir det aldrig att jag 

hävdar en viss åsikt, han hävdar en annan, utan det växer fram och vi har ofta samma 

uppfattning om saker och ting. Successivt så växer det fram, det är process hela tiden, man 

kommer inte plötsligt på att så här ska vi göra. 

 

Vad har ni för mål för framtiden? 

Självklart öka omsättningen genom nya projekt, nya produkter, nya kunder, men framför allt 

att bibehålla lönsamheten. 

4.2.3 Intervju med Peter Endre, VD och ägare 
 
Kan du beskriva vad du gör på företaget? 

Jag leder företaget tillsammans med Bo och jag har hand om personalen, utvecklingen och 

styr produktionen, vad vi ska tillverka. Jag sätter även priser på produkterna och har även 

hand om bokföringen. Vi har egentligen tre bitar inom verksamheten, värme, ventilation och 

sedan även lite kapitalförvaltning. Bo håller på med ventilationen, och värmebiten håller jag i 

lite grann. Skillnaden är i ventilationen så har vi en säljare som jobbar heltid, sen är det Bo 

och vår kusin Lasse som jobbar deltid som säljare på ventilation. På värmesidan däremot har 

vi tre säljare, så jag jobbar inte som säljare direkt på det viset men däremot har jag kontrollen 

över det.  

Hur kommer det sig att Micatrone har utvecklats så stabilt och överlevt så länge? 

Det har gått upp och ner, sen kan det sägas att vi har haft en himla tur. När vi började på 

företaget gick företaget back rejält, det gick jättedåligt och det vi gjorde då var att investera 

väldigt mycket i produktutveckling, drog vi in pengar så satsade vi dem. Samtidigt hade vi tur 

med att det kom energikriser på 70-80- talet och då hade vi produkter framme som vi fick 

väldigt bra försäljning på. Det som har varit bra nu är att vi har fått fram ett nytt 

produktprogram, produkterna har ju en viss livslängd, sen dör de och genom att då vi har 

satsat på dels på kvalité och sen på att ta fram förbättrade produkter inom samma områden så 

har vi fått en rik produktflora för tillfället. 
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Vad skulle du vilja säga är er viktigaste resurs? 

Basen skulle jag vilja säga är att vi har en god ekonomi, det måste företaget ha för att våga 

satsa, har inte företaget det vågar man inte satsa. Och sedan dessutom att vi har bra kunnande 

inom den här nischen som vi håller på med, det är det som är det bästa med Micatrone. 

 

Är ni rädda för att andra ska imitera er? 

Vi är konkurrensutsatta, det är det ingen tvekan om. Visst är vi rädda för konkurrens men å 

andra sidan så driver det på också. Vi är medvetna om att för att vi överhuvudtaget ska 

överleva så måste vi hela tiden utvecklas. Vi har valt ett visst segment, där vi ska vara 

duktiga.  

 

Hur skulle du vilja beskriva företagskulturen? 

Det är ett teknikföretag, sammantaget har det varit väldigt bra arbetsmoral, men sen går det ju 

i vågor. Vissa tidpunkter har det varit väsenligt sämre men för tillfället är det väldigt bra. 

 

Vilken är er betydelse i branschen, driver ni på eller följer efter? 

Vi tycker väl att vi driver på och vi tycker att det är en del som efterapar oss, som kopierar. 

Men jag tror inte att det går något vidare för dem, eftersom om ett företag ska sälja produkter 

så är det en fördel att det finns ett gediget kunnande inom området. Om inte det finns utan 

man kopierar en produkt och sen försöker sälja den, måste produkten för det första säljas 

billigare och då tror jag automatiskt att lönsamheten blir ganska dålig. 

 

Vilka är med och fattar besluten gällande verksamheten? 

Vi har ju dem här olika teamen som jobbar ihop på olika projekt, det är i dem teamen som 

besluten fattas tillsammans med mig, beror på vilken nivå det är, sen är Bo delaktig i det 

också. Men det är teamen som kommer fram till någonting, det är inte att en person sitter och 

bestämmer. 

 

När det gäller produktutvecklingen, var kommer idéerna ifrån? Kommer det från 

efterfrågan från kunderna? 

Nej, inte alls, produktutvecklandet kommer ifrån att vi själva håller på med produkterna, 

sätter upp dem, utvecklar och installerar dem. Sedan ser vi vad det är som saknas och kan 

förbättras. 

 



 38

Vad gäller kunder, är det viktigt att upprätthålla och vårda befintliga kunder eller är 

det viktigt att ständigt skaffa nya? 

Det billigaste är att vårda gamla relationer, det är jätteviktigt att ha nöjda kunder och vi har 

alltid satsat på att kunderna ska vara nöjda och vi har alltid hjälpt till och aldrig krånglat med 

några garantier och såna saker. Förut hade vi väldigt mycket service och garantier hit och dit 

men nu är det väldigt sällsynt vilket betyder att produkterna har blivit otroligt bra. Och i det 

området vi jobbar har vi fått en bra ställning, de vet att köper man en Micatrone-produkt så är 

det kanske lite dyrare men de är väldigt bra. Och det är klart att det ryktet är väldigt viktigt att 

vårda, det är lätt att förstöra det.  

 

Samarbetar ni något med andra företag? 

Ja, vi har ju samarbete med Samhall som tillverkar våra produkter, men det är väl det och vi 

inte ingått i något nätverk. 

 

Är det något du tror att ni skulle kunna dra nytta av, ett samarbete med andra företag? 

Nej, jag tror inte det.  

 

Ni är ett ganska litet företag, anser du att det är någon nackdel? 

Nej, det gäller att anpassa kostymen, nu har vi denna storlek nu gäller att se till att det här 

passar bra. Men jag ser ingen fördel i att vara större, mer personal mer problem. Ett antal år 

tillbaka var vi drygt 40 anställda och det är ju lättare att driva det här nu, för nu är det mer 

koncentrerat på försäljning och utveckling. Då var det mer tillverkning och 

tillverkningsproblem. Nu har vi skickat iväg tillverkningen. Vi sysselsätter kanske 15 

personer i direkttillverkning externt. 

 
Hur aktivt är Micatrone vad gäller marknadsföring? 

Förut var vi väldigt aktiva, vi har alltid haft säljare som har varit ute och rört på sig, det är en 

viktig bit. Vi hade även ganska mycket annonsering bakåt i tiden. Den annonseringen har i 

princip gått ner till noll, nu är det som är intressant vår hemsida. Vi får in träffar från hela 

världen, som kommer in och kollar och vill ha priser. Så mycket av exporten beror på att de 

varit inne på hemsidan och börjat köpa. Det har förändrat väldigt. Förut krävde försäljningen 

mer ”smörjning” med representation men det är totalt borta nu. Så försäljningsavdelningen 

har totalt ändrat karaktär. Det kunderna vill ha nu är bra förslag på åtgärder, det är det de 

efterlyser. Den produkt som vi säljer som fungerar som en säkerhetsvakt på pannor, 
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egentligen ska en sådan vakt vara godkänd för att få säljas på vissa anläggningar men genom 

att Micatrone har sålt denna produkt under tjugo års tid så ser de som besiktigar pannorna att 

det är en Micatrone-produkt, vilket är helt okej, då är det helt godkänt. Men hade vi varit ett 

nytt företag som försökt sälja produkten så hade det inte gått.  

 

Vad har ni för mål för framtiden? 

Vi har alltid haft som mål att vi ska växa, men det har vi inte alltid gjort utan det har 

egentligen stått ganska stilla. Vi har kommit upp till en viss nivå och sen är det stopp där. De 

här två sista åren så har vi ökat på bra så vi får se vad som händer. 

4.2.4 Intervju med Ola Nordin, säljare  
 
Beskriv vad du gör på företaget 

Jag har jobbat på Micatrone sedan 1986 och jobbar på värmesidan, med försäljning och är ute 

och träffar kunder, åker mycket på sågverk. De mindre panncentralerna som det fanns gott om 

tidigare försvinner mer eller mindre. Så för ett antal år sedan började jag jobba aktivt på 

sågverk och det har rullat på bra, så vi får in ett antal anläggningar per år. 

 

Vad är Micatrones styrka? Om man jämför med konkurrenterna?  

Det finns många styrkor. Micatrone har funnits väldigt länge i branschen och har därför en 

enorm erfarenhet, personalen har även den arbetat länge på företaget vilket innebär att det 

finns en upparbetad kunskap i företaget, inte bara om produkterna och branschen idag, utan 

även hur produkterna såg ut förut och hur behovet på marknaden har förändrats. Dessutom är 

företaget känt för sin goda kvalité på produkterna. Sen är det även lätt att få tag på någon, 

ringer en kund finns det alltid en hjälpsam person som kan svara och bistå. Sen finns det även 

en flexibilitet på så sätt att jag som säljare kan bestämma väldigt mycket själv hur jag vill 

lägga upp det med besök med mera. Man är inte hårt toppstyrd på sin egen verksamhet, vilket 

jag uppskattar väldigt mycket.  

 

Anser ni att ni har några svagheter? Jämfört med konkurrenterna?  

Ja, det finns det. Om jag tittar ur min synvinkel och mitt produktområde kan jag se det som en 

stor svaghet att vi inte i egen regi har programmering av styrsystem. Och sen har vi väl också 

en svaghet i och med det att vi inte har en förnyelse av personalen. När en person går i 

pension bör företaget i god tid anställa någon som lära upp sig och ta del av kunskapen som 

personen som går i pension har. Idag går vi ut till en samarbetspartner som gör vissa arbeten 
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åt oss och som vi har haft mycket kontakt med, men han blir också äldre. Då skulle det vara 

bra att redan ha fått in en ny person, någon som kan mycket, är driftig och nyfiken. Allmänt i 

småföretag är det viktigt att ständigt vara flexibel och anpassa sig till den utveckling som 

ständigt sker i samhälle och bransch. 

 

Vad anser du är förklaringen till att Micatrone har funnit så länge, har klarat sig så bra 

i konkurrensen med andra?  

Att företaget har en utvecklingsavdelning, och har haft det i princip sedan starten, som jobbar 

med att ta fram produkter som nischar sig emot marknaden. Att Micatrone har satsat på att 

göra produkter som är av hög kvalité, är också en förklaring, märket Micatrone klingar väldigt 

högt. Det är ingen som kan påstå att det är produkter som är dåliga utan det är produkter som 

bra. Kanske inte alltid billigast men står högt hos hela branschen, alla vet att det är bra prylar.  

 

Hur skulle du vilja beskriva företagskulturen på Micatrone? 

Det är ett trivsamt företag att jobba på, vilket också märks då människorna här stannar kvar. 

Sen finns det en frihet då det inte är någon som ifrågasätter vad man gör, jag är helt fri att 

göra mitt eget arbete.  

 

Vad tycker du Micatrone ska göra för att fortsätta utvecklas. För att fortsätta växa?  

Jag tror att företaget skulle kunna dra fördel av att satsa på att få in de områden i företaget 

som vi idag lägger ut på andra. Vilket skulle innebära att det blir nödvändigt att anställa. Det 

handlar inte om att anställa ett antal personer utan det skulle kunna räcka med en person, det 

skulle i så fall vara ”rätt” person som kan hantera och programmera styrsystem, kan hantera 

en dator att rita med, program som man gör ritningar med. Och sedan det skulle vara väldigt 

viktigt att det är en person som har känslan för att vilja sälja. Både att kunna slutföra de 

projekt som säljarna har startat upp, men också kunna hitta nya projekt själv. Det är något 

som jag under en längre tid påtalat, men än så länge tror jag inte att det finns några direkta 

planer på att nyanställa. Detta tror jag beror mycket på att man gärna vill att det redan ska 

finnas tillräckligt med ordar i företaget innan man anställer, men i praktiken kanske det inte 

fungerar riktigt så. Det är viktigt att få in den ”rätta personen” in i företaget så att personen lär 

sig produkterna och branschen och därmed börjar generera ordar. I allmänhet gäller det att 

ständigt vara vaken och lyhörd för förändringar i branschen och på marknaden, eftersom allt 

ständigt utvecklas. Det kan gälla allt ifrån att se över hur organisationen ser ut till 

produktutveckling, företaget måste ständigt anpassa sig efter utvecklingen.  
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Hur fungerar ledningen, hur engagerade är dem? Vilken betydelse har de för företaget? 

Ledningen är enormt duktigt på så sätt att de tar sig an allt, från att packa till att beräkna 

flöden med mera, det är en väldig bredd. De är alltid här på företaget, väldigt bra.  Samtidigt 

så finns det en viss toppstyrdhet. Och båda bröderna har en väldig känsla för det här med 

ekonomi, vilket gör att när man själv känner många gånger att det bara är att köra på, så får 

man ibland vara glad över att de verkligen har känslan för ekonomi. 

 

Att det är två bröder som driver, hur ser du på det? Hur har familjenärvaron påverkat 

företaget?  

Ja, för det första är de då väldigt olika som personer. Eftersom det är ett familjeföretag så 

känner man sig som en i familjen vilket är väldigt roligt. Sedan känner jag aldrig någon ångest 

över att jag måste gå upp varje måndag med en helt ny arbetsvecka framför mig. Jag ska inte 

säga att det alltid är roligt att gå till jobbet, men jag trivs väldigt bra.  Och sen, hur det har 

påverkat? Ja, jag tror det skulle vara väldigt nyttigt för framtida utveckling att 

företagsledningen även är med ut och tittar på verksamheten ute och själva åker ut på 

anläggningar. I och med att marknaden för ventilation är ganska stor, och Micatrone skulle 

kunna öka sin försäljning inom det området, så tror jag att det skulle vara intressant för både 

Peter och Bosse om de åkte ut och tittade på ventilationsanläggningarna för att se om vi skulle 

kunna utveckla något nytt eller nischa oss. Ventilationssidan skulle kunna växa mycket med 

en mer engagerad försäljningssida, vilket innebär ut och jobba, besöka konsulter, besöka 

slutkunder och göra platsbesök oftare än idag.  

 

Vad har du för mål för framtiden?  

Målet är att få göra affärer, det är det vi lever av så att säga. Och fortsätta hänga med i 

utvecklingen och möta de förändringar som ständigt uppstår.  
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Strategiska Resurser 

Bror Blom Personalen Produktportfölj 

Erfarenhet Kompetens Kundanpassning 

 

5. ANALYS 
 
 
I detta kapitel analyseras den empiri som framkommit med intervjuerna med Datek och 
Micatrone utifrån det resursbaserade synsättet. Fokus kommer att läggas på de resurser som 
de intervjuade har betonat som strategiskt viktiga och om de utifrån VRIO-modellen kan 
anses utgöra varaktiga konkurrensfördelar. Vidare kommer resurserna även att analyseras 
utifrån förmågor. 
 
 

5.1 Analys av Datek Industrielektronik AB 
 
Nedanstående strategiska resurser har de intervjuade på Datek Industrielektronik AB lyft fram 

som företagets viktigaste resurser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5 Datek Industrielektroniks strategiska resurser, egen modell 

 

Både Blom och personalen utgör strategiska resurser och det som främst gör att de är att anse 

som strategiska resurser är på grund av sin erfarenhet och kompetens gällande företaget, dess 

produkter och marknaden. Datek har även en strategisk resurs i sin produktportfölj som 

kännetecknas av kundanpassning. 
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5.1.1 Strategiska resurser 
 

För att se om de strategiska resurserna är unika och utgör varaktiga konkurrensfördelar 

kommer de att sättas in i VRIO-modellen för att se att de uppfyller de fyra kriterier som 

medför varaktiga konkurrensfördelar.  

5.1.1.1 Bror Blom 
 

Bror Blom har varit en avgörande person för företaget, vilket Martin Westerling framhåller då 

han benämner Blom som en av de viktigaste resurserna på Datek. Blom ”utgör” företaget då 

han var med och startade företaget och har drivit det sedan dess. Att Bror Blom kan ses som 

en resurs som generar varaktig konkurrensfördel är självklar vilket åskådliggörs av 

nedanstående beskrivning 

 

Värdefull: Det är Blom som har gjort företaget till vad det är idag. I och med hans stora 

teknikintresse har han drivit den tekniska utveckling av produkter som idag utgör Datek. Han 

har grundat företaget och känner till allt om branschen och produkterna vilket gör att hans 

kompetens och erfarenhet är nyckelfaktorer som är mycket värdefulla och unika. Inte minst 

Westerling förstärker bilden av Blom som mycket värdefull för Datek 

 

Sällsynt: Att beskriva Blom som sällsynt är knappast en överdrift då alla människor är unika 

på sitt sätt. Hans trettio års erfarenhet av branschen och, enligt Westerling, det faktum att han 

är den enda som fortfarande håller på med produktutveckling gör att han, ur resurssynpunkt, 

måste betecknas som sällsynt. Det finns bara en Bror Blom och få kan ha hans erfarenhet och 

passion för teknik och produktutveckling. Detta gör att Bloms erfarenhet måste anses vara 

sällsynt i branschen. 

 
Ej imiterbar: Då alla människor komplexa och abstrakta är det svårt att imitera mänskliga 

resurser. Dessutom har Bloms erfarenhet och kompetens byggts upp stegvis vilket gör det 

svårt att imitera då den kan bero på unika händelser som ägt rum under de trettio år han har 

varit verksam. Det måste betraktas som svårt att för konkurrenterna att imitera Bloms 

erfarenhet och kompetens då det utvecklats under unika historiska förhållanden.  

 

Välorganiserad: Eftersom Blom driver företaget och företaget genomsyras av 

produktutveckling och framåttänkande tas Blom tillvara. Han säger själv att han delegerar 
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mycket och försöker lägga över den administrativa biten på andra inom företaget så att han 

själv kan ägna sig helhjärtat åt det han brinner för, produktutveckling och teknik. Blom har 

dessutom en viktig funktion bland de anställda, han har en överblick över företaget och dess 

verksamhet. Han känner alla väldigt bra. Som Westerling säger så har Blom begått sina 

misstag tidigt, redan under åttiotalet vilket har gjort att organisationen inte gör dessa misstag 

igen vilket medför att organisationen tar tillvara Blom och hans kompetens. 

5.1.1.2 Personalen 
 

Efter Bror Blom, framhåller Westerling personalen som företagets viktigaste resurs.  

 

Värdefull: Att ha kompetent och självgående personal anses vara väldigt viktigt i Datek och 

personalen som jobbar på företaget har jobbat länge där och har därmed blivit en del av 

företaget. Personalen är värdefull för Datek  

 

Sällsynt: Personalen hos Datek är i sig inte sällsynt. Inte heller kan det faktum att de anställda 

har arbetat på företaget länge och därmed besitter värdefull erfarenhet och kompetens anses 

som sällsynt. Det kan förutsättas att konkurrerande företag har personal med samma 

förutsättningar och kompetens som Datek.  

 

Ej imiterbar: I och med att Blom, hans fru och dotter samtliga jobbar på Datek skapas en 

sammanhållning och en familjär känsla som beror på social komplexitet, då det skapar en 

företagskultur. I varje familj finns en uppsättning värderingar och beteenden som är unika, 

och då Datek är ett familjeföretag ger det mönster som är svåra, om inte omöjliga för 

konkurrenter att imitera. Dessutom leder sammansättningen av personalen till att det skapas 

en kultur och kompetens som kan vara svår att kopiera för konkurrenter.  

 

Välorganiserad: För att kunna utnyttja personalen kunskaper och se till att personalen 

ständigt har up-to-date kunskap får de gå på kurser och följa med på internationella mässor. 

Blom har ständig koll över vad alla gör och kan, vilket förhoppningsvis leder till att den mest 

kompetenta gör det den är mest kompetent att göra. Dottern håller på att ta över företaget 

vilket borde ge en känsla av säkerhet hos de anställda, de behöver inte oroa sig för vad som 

ska hända, ingen kommer att köpa upp dem. Då dottern driver det vidare, kommer Blom alltid 

att finnas till hands. Personalen är väldigt engagerade och involverade i företaget. Till 
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exempel är Westerling, som endast jobbat cirka 3 år i företaget, väldigt insatt och driven i det 

han gör och ger intrycket av att ha arbetat på Datek mycket längre.  

Personalen bör ses som välorganiserad då alla är självgående, och organisationen är platt. 

5.1.1.3 Produktportfölj 
 

Dateks produktportfölj baseras på den produktutveckling som företaget bedriver, där 

produkterna främst är mycket kundanpassade. 

 

Värdefull: Produktportföljen är värdefull för företaget då verksamheten baseras på 

produktförsäljning och produkterna utvecklats under en längre tid.  

 

Sällsynt: Datek nischar in sig på kundanpassning och ”skräddarsyr” produkter efter 

kundernas önskemål, vilket skiljer sig mot den standardiserade och volymbaserade Asien-

producerade produkterna. Produktportföljen kan dock inte anses som speciellt sällsynt då 

företag i samma bransch har liknande produkter. 

 
Ej imiterbar: Produkterna är kundanpassade vilket gör det svårare för konkurrenterna att 

imitera dem. Eftersom Datek kännetecknas av snabb och framstående teknisk utveckling 

innebär det att de alltid försöker att ligga före konkurrenterna. Det är svårt att imitera de 

faktorer som till exempel kompetens och erfarenhet som leder till produktportföljen, däremot 

kan konkurrenterna imitera själva produktportföljen i sig men de saknar då de bakomliggande 

faktorerna och kan därmed endast konkurrera genom lägre pris. På grund av de unika 

historiska förhållandena har Datek utvecklat en erfarenhet om produkterna, branschen och 

tidigare misstag som är svårare att imitera. Dessutom finns det en social komplexitet i Datek 

med dess starka fokus och engagemang för utveckling, att de vill driva på utvecklingen gör 

det svårt för imitering. 

 
Välorganiserad: Dateks produkter har hög kvalité och det finns alltid reservdelar. Till 

exempel har Datek för att möta kundens behov utvecklat lådor i böjbart gummi som inte går 

sönder om de skulle tappas i golvet, de tål lite kraftigare stötar och ger även en bättre 

funktion. Dessutom har företaget utvecklat egna joysticks. Produkterna är även 

bakåtkompatibla, för att kunden inte ska behöva byta ut hela produkten om något går sönder, 

och bör därför ses som välorganiserade. 
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Då ovanstående resurser har analyserats utifrån VRIO-modellen framgår det att det är svårt 

för alla resurser att uppnå alla kriterier, vilket är ett måste enligt Barney för att resurserna ska 

anses som varaktiga konkurrensfördelar. 

5.1.2 Förmågor 
 
Efter att ha analyserat de strategiska resurserna i VRIO-modellen kan det konstateras att det är 

främst Bror Blom som uppfyller alla kriterierna för varaktiga konkurrensfördelar. De andra 

strategiska resurserna faller alla på en eller flera kriterier. Detta innebär dock inte att de inte är 

av stor betydelse för Datek. De strategiska resurserna kan i kombination med varandra skapa 

förmågor, enligt Brush och Rangone. För att kunna koppa ihop de strategiska resurserna med 

förmågorna, är det viktigt att ta fram länken mellan resurserna och förmågorna det vill säga 

nyckelprestationer. Rangone tar upp främst tre förmågor (innovation, produktion och 

marknadsföring).  

Figur 6 Datek Industrielektroniks förmågor, egen modell 

 

Dateks nyckelprestationer kan utläsas av figuren ovan. Datek kännetecknas av alla 

ovanstående nyckelprestationer såsom produktutveckling, driftsäkerhet, och 

marknadskännedom. Men vid intervjuerna med både Dateks VD samt marknadsansvarige så 

lades tyngdpunkten på produktdesign, produktutveckling och kundanpassning vilket medför 

att innovationsförmågan är att anse som Dateks främsta. Datek vill driva på den tekniska 

utvecklingen inom sitt område och utveckla nya produkter och lösningar. De strategiska 
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resurser som ger upphov till nyckelprestationerna och därmed innovationsförmågan är 

företagsspecifika och har växt fram över tiden.  Innovationsförmågan kan sägas vara 

värdefull, sällsynt, ej imiterbar och välorganiserad då den baseras på en kombination av 

företagsspecifika resurser som växt fram under en längre tid.   

5.1.3 Externa resurser 
 
Datek uppger att de har ett samarbete med en kollega/konkurrent i Göteborg, ett samarbete 

som inleddes då båda hade produkter som kompletterade varandra. Samarbetet ledde till att de 

tillsammans blev näst störst på den spanska marknaden. Detta verkar dock inte vara något 

som Datek har för avsikt att fortsätta med, som Westerling säger så vill de hellre ha in den 

funktionen i företaget själva, de vill inte vara beroende av en utomstående part. Därför anser 

Datek själva att de inte drar fördel av externa samarbeten, men objektivt sett har de definitivt 

tjänat på det göteborgska samarbetet.  Även en del av tillverkningen har lagts ut på Estland, 

men då främst enklare, mekaniska grejer. 

5.2 Analys av AB Micatrone 
 
Genom intervjuerna med Bo Endre, Peter Endre och Ola Nordin har följande resurser 

framstått som viktiga för Micatrones framgång och utveckling.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7 Micatrone AB strategiska resurser, egen modell 

5.2.1 Strategiska resurser 
 
För att se om dessa resurser ger upphov till varaktiga konkurrensfördelar, sätts de nedan in i 

VRIO-modellen, framtagen av Barney (1991).  

Strategiska Resurser 

Kunnande/ 
Erfarenhet Kvalité VarumärkeLedningen 
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5.2.1.1 Ledningen  
 
I samtliga intervjuer med personerna på Micatrone har betydelsen av ledningen framförts. 

Ledningen, som utgörs av Bo Endre och Peter Endre, är enligt intervjuerna ständigt 

närvarande på företaget och inte tvekar att rycka in där det behövs. Dessutom besitter 

bröderna Endre de viktigaste funktionerna, då de tillsammans sköter såväl kunder, som 

marknadsföring, utveckling, det administrativa och har kontrollen över tillverkningen. Detta 

stärks av både bröderna Endre som Nordin som även påpekar betydelsen av det är ett 

familjeföretag.  

 

Värdefull: Att ha en ledning som är aktiv och engagerad är självklart mycket värdefullt. 

Bröderna Endre har arbetat i över 35 år i företaget, vilket gör att deras betydelse för företaget 

är mycket stort. 

 

Sällsynt: Att ha en engagerad ledning med lång erfarenhet av företaget och branschen är i sig 

inte sällsynt. Däremot utgörs ledningen på Micatrone av två bröder som har jobbat 

tillsammans i över 35 år vilket kan anses som mer sällsynt. Som syskon har de samma 

värderingar och åsikter, och de har lätt för att komma överens. Det blir heller inga problem 

när beslut ska fattas, då de växer fram och det inte spelar någon roll vem som fattar besluten 

då de ofta har samma åsikter och det inte finns någon prestige i att bestämma.  

 

Ej imiterbar: Att imitera ledningen måste anses som svårt då det är två bröder som arbetat 

tillsammans under så lång tid, och dessutom har generellt mycket överensstämmande åsikter, 

det råder aldrig några meningsskiljaktigheter vad gäller hur företaget ska skötas. Ledningen 

bör anses ej imiterbar av att kunnandet har vuxit fram under en lång tid vilket ger unika 

historiska förhållanden. Dessutom råder en social komplexitet, då det är ett brödraförhållande 

vilket skapar en speciell relation. Då de inte har några problem med att komma överens, som 

Bo Endre säger så växer besluten oftast fram gemensamt och de har oftast samma uppfattning. 

De har drivit företaget tillsammans så länge att kan de lita på varandra fullkomligt. Det ligger 

också en styrka i att vara två.  

 

Välorganiserad: Arbetsuppgifterna och funktionerna för verksamheten har delats upp mellan 

bröderna Endre. Enligt Nordin är ledningen även ständigt närvarande på företaget. Samtidigt 

som det finns en prestigelöshet då ledningen kan ”rycka in” vart än det behövs. Detta borde 
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medföra att ledningen ständigt har en känsla för hur hela företaget fungerar, och även visar 

flexibilitet. Ledningen bör därför ses som välorganiserad. 

5.2.1.2 Kunnande/erfarenhet 
 
I intervjuerna med Bo och Peter Endre samt Ola Nordin framkom att erfarenheten och 

kunnandet av branschen, produkterna har varit och är av stor betydelse för företaget och dess 

utveckling. Då Micatrone har varit verksamt sedan 1964 och ägarna samt de övriga anställda 

har alla jobbat väldigt länge i företaget har företaget byggt upp kunnande och erfarenhet och 

det är en av de största resurser de anses inneha. Då erfarenhet och kunnande är 

sammankopplat på så många vis har de slagits ihop.   

 

Värdefull: Micatrone har en stor erfarenhet och ett stort kunnande av branschen och 

produkterna, vilket är mycket värdefullt. Den samlade erfarenheten och kunnandet har lett till 

att Micatrone kunnat konkurrera framgångsrikt med de lite billigare aktörerna. De anställda 

som jobbar på företaget har jobbat väldigt länge vilket gör att deras erfarenhet är väldigt 

värdefullt och ger dem en fördel gentemot deras konkurrenter. Det är en värdefullt för 

företaget att de anställda har stor kännedom om hur branschen ser ut idag men även hur den 

har sett ut.  

 

Sällsynt: Den erfarenhet och det kunnande som finns inom företaget är i sig inte sällsynt. Det 

kan förutsättas att konkurrerande företag som också har funnits en längre tid har motsvarande 

egenskaper. 

 

 Ej imiterbar: Den erfarenhet som Micatrone har byggt upp under sina drygt fyrtio 

verksamma år kan vara svår att imitera för konkurrenter, såvida de inte själva har funnits lika 

länge. Detta beror på de unika historiska förhållanden som skapat erfarenheten samt att 

erfarenheten är socialt komplex till sin natur eftersom den är en del av företagets kultur och 

relationerna mellan de anställda men även kunder och leverantörer. Erfarenheten är också 

beroende av den gruppdynamik som finns mellan människorna på företaget, alla besitter 

varsin del som tillsammans skapar en helhet. Likadant bör det vara med kunnandet, även om 

det kan till viss del vara lättare att imitera.  

 

Välorganiserad: Enligt de intervjuade ligger erfarenheten och kunnandet till grund för 

verksamheten och är en av förklaringarna till varför företaget går bra, vilket innebär att det 
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finns en medvetenhet om dessa egenskaper. Detta borde betyda att de därför tas väl tillvara. 

Eftersom organisationen bygger på den erfarenhet och kunnande som finns i företaget, alla vet 

vad de kan och bör göra, hur man gör det.  

5.2.1.3 Kvalité 
 

Micatrones höga kvalité på produkterna har utvecklats fram under lång tid och är idag något 

som Micatrones är känt för i branschen. De intervjuade framhåller alla kvalitén och dess 

betydelse för företaget. Peter Endre menar att företaget tidigare gav garantier med mera men 

har nu upphört med det eftersom produkterna är så pass bra att det inte behövs. Bo Endre tar 

upp kvalitén som en fördel företaget har gentemot sina konkurrenter. 

 

Värdefull: Att ha produkter som kännetecknas av kvalité är värdefullt. Enligt Peter Endre har 

Micatrone utvecklat en så hög kvalité att de inte längre behöver garantier, de har genom åren 

fått fram vältestade produkter med goda funktioner. Nordin förklarat även företagets 

framgång med att Micatrone har satsat på hög kvalité.  

 
Sällsynt: Hög kvalité i sig är inte sällsynt, vilket kan finnas hos konkurrenterna.  

 

Ej imiterbar: Kvalitén har utvecklats under lång tid och är beroende av det kunnande och 

den erfarenhet som finns i företaget. Då kvalitén har utvecklats genom att bland annat dra 

lärdom av misstag, beror kvalitén på unika historiska förhållanden. Dessutom har den skapats 

utifrån de anställdas interaktion med varandra och kunder vilket innebär social komplexitet. 

Utifrån detta, bör kvalitén som Micatrone besitter anses som svår för deras konkurrenter att 

imitera. 

 

Välorganiserad: Micatrone har gjort en medveten satsning på kvalité och har gjort ett 

medvetet val att lägga sig i ett annat prissegment än sina konkurrenter och därmed nischa in 

sig mot egenutvecklade produkter som kännetecknas av hög kvalité och ett lite högre pris. I 

och med det får man dock produkter som håller längre och hög servicenivå från företaget. 

Eftersom Micatrone är känt för sin kvalité är den att anse som välorganiserad. 
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5.2.1.4 Varumärke 
 
Varumärke är kopplat till kvalité då Micatrones goda rykte och varumärke har uppstått på 

grund av deras kvalité på produkterna. De intervjuade framhöll alla vikten av företagets 

varumärke, Bo Endre menar att det är jätteviktigt. Micatrone är enligt de intervjuade ett 

varumärke som inger respekt och goda associationer. Varumärket har utvecklats och vårdats 

under många år.  

 

Värdefull: I en bransch där säkerhet är viktigt har Micatrone ett varumärke som kännetecknas 

av hög kvalité och säkerhet, vilket gör varumärket mycket värdefullt. Själva varumärket i sig 

har en mycket god betydelse. Dessutom är det, som Bo Endre påtalar, ett mycket gångbart 

namn utomlands.  

 

Sällsynt: Att ha ett starkt varumärke som för tankarna till hög kvalité är i sig inte sällsynt. 

Men som Peter Endre säger ger namnet Micatrone så goda associationer så att installatörer 

direkt vet att det är bra produkter när de ser namnet, de behöver ingen testning.  

 

Ej imiterbar: Andra företag kan uppnå starka välkända varumärken men det tar tid att bygga 

upp. Varumärket har uppstått tack vare unika historiska förhållanden och finns hos företaget 

såväl som i branschen och på marknaden vilket ger upphov till social komplexitet. 

Varumärket bör därför ses som svårt att imitera.  

 

Välorganiserad: De intervjuade verkar medvetna om varumärkets betydelse och Peter Endre 

påpekar även betydelsen av att vårda varumärket då det är svårt att bygga upp men lätt att 

rasera. Då företaget dessutom är medvetna om och underhåller de faktorer som skapar 

varumärket bör det därför ses som välorganiserat.  

5.2.2 Förmågor 
 

Som Datek har även Micatrones strategiska resurser svårigheter att uppfylla alla VRIO-

modellens kriterier för varaktiga konkurrensfördelar. Förutom ledningen, så uppfyller de 

övriga strategiska resurserna inte VRIO-modellens alla kriterier.  
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Figur 8 Micatrone AB förmågor, egen modell 

 

Utifrån Micatrones strategiska resurser kan härledas nyckelprestationer som ger upphov till 

alla tre förmågorna. Micatrones nyckelprestationer är bland annat produktutvecklingen, den 

höga kvalité och det goda ryktet. Dock är den starkaste länken mellan de strategiska 

resurserna och produktionsförmågan. Detta framgår av intervjuerna med företaget då 

erfarenheten och kunnandet har lett till det kvalitetssystem och driftsäkerhet som Micatrone 

idag kännetecknas av. Produktionsförmågan utgörs av en kombination av strategiska resurser 

och nyckelprestationer som är värdefulla, sällsynta, ej imiterbara och välorganiserade. Detta 

eftersom det har byggts upp under en lång tid och de strategiska resurser är beroende av den 

erfarenhet och det kunnande som har lett till den idag existerande produktionsförmågan.  

5.2.3 Externa resurser 
 

Micatrone har inte ingått i några större samarbeten eller nätverk, men har lagt ut 

tillverkningen externt på Samhall, detta på grund av, som Peter Endre säger, att ha 

tillverkningen i företaget skulle innebära mycket mer problem, fler anställda och en större 

administrativ sida. Detta har varit en bra lösning för Micatrone, då de genom detta inte 

behöver ha en lika stora personal, vilket innebär att företaget kan koncentrera sig mer på sin 

huvudverksamhet, att utveckla produkter. Det ger också Micatrone en fördel och en 
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flexibilitet, då de vid minskad efterfrågan inte sitter med en för stor outnyttjad personalstyrka 

som kostar pengar.  
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6. RESULTAT 

 
Nedan besvaras syftet av uppsatsen i detta kapitel i punktform, utifrån det som framkommit i 
analysen. 
 
 

Syftet med denna uppsats är att jämföra två små tillverkningsföretag, Datek och Micatrone, 

för att studera vilka strategiska resurser företagen besitter. Samt att analysera om dessa 

strategiska resurser är att anse som varaktiga konkurrensfördelar.  

 

• Datek och Micatrone har många likheter då de tack vare sin långa existens i branschen 

har samlat på sig stor kunskap och erfarenhet. Båda företagen har dessutom trogna 

anställda som stannar länge samt starka varumärken som beror på deras sakkännedom. 

Trots de många likheterna skiljer sig de strategiska resurserna sig åt något; Dateks 

strategiska resurser består av Bror Blom, de anställda (som tillsammans har en stor 

erfarenhet och kompetens) samt produktportföljen. Micatrones strategiska resurser 

består av ledningen, erfarenhet/kunnande, kvalité och varumärke. Dessa strategiska 

resurser har tagits fram då de har betonats i intervjuerna med företagen. 

 

• Efter att ha analyserat respektive företags strategiska resurser utifrån VRIO-modellen 

kan det konstateras att endast Bror Blom och Micatrones ledning klarar alla kriterier 

och kan anses som varaktiga konkurrensfördelar. Resterande strategiska resurser faller 

på en eller flera kriterier.  

 

• De strategiska resurserna härleds till vilka förmågor som företagen kan anses utöva 

bäst. Eftersom Datek förlitar sig mycket på sin produktutveckling, besitter de en 

innovationsförmåga som är utmärkande. Denna innovationsförmåga uppfyller kraven 

på varaktiga konkurrensfördelar, då den består av en kombination av de strategiska 

resurserna. Micatrone har däremot en stark produktionsförmåga, vilken baseras på 

produkternas starka kvalité och produktkunnande. Produktionsförmågan bör även, 

som Dateks innovationsförmåga, anses vara en varaktig konkurrensfördel. Den 

grundas på Micatrones erfarenhet och kunnande vilket leder till en hög produktkvalité. 
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• Både Datek och Micatrone använder sig av externa resurser; Micatrone har lagt ut hela 

sin tillverkning på Samhall, medan Datek har lagt en del enklare tillverkning till 

Estland. Datek har även dragit nytta av ett samarbete med en konkurrent men i 

framtiden har de planer på att avsluta samarbetet och satsa mer på egen hand. 
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7. SLUTSATS & EGNA REFLEKTIONER 

 
I detta kapitel kommer forskarna att besvara problemformulering och utifrån det dra 
slutsatser kring uppsatsen och författarnas egna reflektioner kommer att presenteras 
Avslutningsvis kommer författarna att ge förslag för vidare forskning.  
 
 
Problemformulering: På vilket sätt kan små tillverkningsföretag skapa och bibehålla en stabil 

position i branschen som leder till lönsamhet? 

7.1 Slutsats 
 
Alla företag har resurser, men alla har inte samma betydelse för företagen. Vilka resurser som 

företagen innehar kan också skilja sig, samt hur de värderas av företagen. De slutsatser som 

författarna har kommit fram till i undersökningen är att små tillverkningsföretags stabila 

positioner tills stor del grundas på de resurser som företagen byggt upp under sina verksamma 

år, och då främst den erfarenhet och kunnande som företagen besitter. Detta innebär också att 

ju längre tid som företagen har varit verksamma, ju mer erfarenhet och kunnande har de 

lyckats bygga upp som ger dem stabilitet.  

 

Av stor betydelse för företagen är också ledningen och de anställda som ofta måste vara 

självgående och inneha en bred kompetens, detta på grund av företagens storlek. Ett litet 

tillverkningsföretag är enormt beroende av sin personal och det är därför väldigt viktigt att 

personalomsättningen är låg, eftersom kunskapen och erfarenheten annars försvinner ur 

företagen. Erfarenheten och kunnandet skapar i sin tur ett starkt varumärke som är av stor 

betydelse då företagen är verksamma i branscher där säkerhet och kvalité är viktigt.  

 

Att företagen har en utvecklingsavdelning som aktivt arbetar för att utveckla nya produkter är 

självklart också av yttersta vikt. Genom ständig produktutveckling kan företagen 

framgångsrikt konkurrera med andra företag, och har därmed också ett visst skydd mot 

imitering. Konkurrenter kan med visserligen med lätthet imitera den framtagna produkten, 

men har inte tillgång till den process, erfarenhet eller kompetens som skapar produkten. 

 

De ovanstående resurserna är av stor betydelse för små tillverkningsföretag. Eftersom de har 

byggts upp under så lång tid har de lett till de stabila positioner som företagen innehar. 
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Tidsperspektivet leder också till att företagen kan behålla positionerna, då nya företag inte kan 

förvärva de ovanstående resurserna. Detta tillsammans med den hårda konkurrens som små 

tillverkningsföretag idag möter, både från inhemska och utländska konkurrenter, gör att de 

måste nischa in sig mot mindre segment, där specialisering är lönsamt.  I dessa mindre 

segment utvecklar de sedan konkurrensfördelar som av olika anledningar inte går för 

konkurrenter att imitera och på grund av detta är varaktiga. På så sätt kan de fortsätta med sin 

verksamhet och sin produktutveckling. Då företagen är noga med att de projekt de driver ska 

löna sig, bidrar det följaktligen till att företagen kan uppnå lönsamhet. Små 

tillverkningsföretag som har nischat sig mot ett visst segment och där lyckas uppnå varaktiga 

konkurrensfördelar som skyddar dem mot konkurrenter, kan därmed uppnå lönsamhet. 

7.2 Egna reflektioner 
 
Dagens små tillverkningsföretag lever i en hård verklighet då konkurrensen ökar från alla håll. 

Priskonkurrensen från låglöneländer som producerar standardiserade produkter gör att 

marknaden för tillverkningsföretagen har förändrats. I jämförelse med andra marknader så är 

den svenska marknaden relativt liten vilket gör det svårt för ett litet tillverkningsföretag att 

endast inrikta sina krafter på den svenska marknaden. Samtidigt leder den ökade globalisering 

till att gränserna mellan länderna suddas ut och små tillverkningsföretag, som tidigare var 

hänvisade till det närmarknaden, kan idag tack vare Internet nå kunder över hela världen. En 

bra hemsida kan nå ut till och attrahera utländska kunder och är idag guld värt för inte bara för 

små tillverkningsföretag, utan för företag generellt.  

 

Ett litet nystartat tillverkningsföretag möter många utmaningar, inte bara de ovan nämnda, 

utan även det faktum att det krävs mycket mer för att klara sig än bara en bra produkt. 

Existerande företags erfarenhet och kunnande tillsammans med en ständig produktutveckling 

gör det svårt för nya tillverkningsföretag att komma in i branschen och ta en permanent plats.  

 

Enligt författarna är det viktigt att små tillverkningsföretag kännetecknas av mycket 

flexibilitet för att ständigt kunna möta de nya utmaningar och förändringar som sker. Det är 

dessutom viktigt att personalen i företagen har en stark sammanhållning, inte bara för att 

kompetensen inte ska försvinna från företaget, utan även för att bidra till en kreativ och 

utvecklingsvänlig miljö. På sikt måste tillverkningsföretag ha en stabil ekonomi eftersom 

marknaden och branschen är som en berg-och-dalbana, företagen måste vara beredda på allt. 
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Författarna anser därför att även om företagen har varaktiga konkurrensfördelar och besitter 

en lönsam position gentemot konkurrenterna idag, finns det ingenting som säger att detta är 

bestående utan företagen måste ständigt utvecklas och söka nya möjligheter. 

7.3 Förslag till vidare forskning 
 

Under tiden författarna höll på med uppsatsen framkom att det finns mycket mer som kan 

användas till vidare forskning. Ett förslag är att en flerfallstudie med små tillverkningsföretag 

genomförs där fler företag undersöks. I den studien kan företagen som undersöks befinna sig i 

olika stadier, till exempel kan ett företag som funnits under flera decennier jämföras med ett 

relativt nystartat företag. Dessutom vore det intressant att jämföra ett större företag med ett 

mindre. För att analysera hur de uppnår varaktiga konkurrensfördelar och om de besitter några 

kan även yttre faktorer tas i beaktande. Dessutom kan förutom en kvalitativ undersökning 

även en kvantitativ undersökning genomföras. En enkätundersökning med alla undersökta 

företag som där de övriga anställda delger sina åsikter om företagens varaktiga 

konkurrensfördelar.  
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8. KRITISK GRANSKNING 
 
I avslutningskapitlet kommer författarna att diskutera uppsatsens validitet och reliabilitet. 
Dessutom diskuteras om det är möjligt att generalisera utifrån uppsatsen.  
 
    

8.1 Reliabilitet  
 
Uppsatsens reliabilitet bedöms vara relativt låg. Detta då företagen har valts ut genom ett 

subjektiv urval. Det vill säga att författarna har gjort ett bekvämlighetsurval genom att 

handplockat de företag som skall ingå i studien. Om undersökningen skulle utföras av andra 

personer skulle ett avvikande resultat kunna uppstå. De intervjuade på företagen är dock att 

anse som pålitliga källor. Då intervjuerna spelades in via en digital bandspelare finns risken 

att de intervjuade hämmades något. Svaren från intervjuerna lyssnades sedan igenom och 

skrevs ned vilket innebär en viss tolkning från författarna. Trots att frågorna var 

semistrukturerade har det funnits en stor frihet både för intervjuarna samt de intervjuade vad 

gäller att frångå frågorna med följdfrågor och följa upp intressanta påståenden.  Trots att de 

intervjuade har intervjuats var och en för sig har de givit likvärdiga svar på frågorna, vilket 

stärker bilden av att de resurser som de har betonat är att anse som de viktigaste. Eftersom 

ingen kvantitativ metod har genomförts förlitas uppsatsen endast på intervjuerna, vilket gör 

reliabiliteten låg.  

8.2 Validitet 
 
Författarna har definierat vad som ska undersökas och även hur de ska undersökas vilket 

medför att validiteten är att anse som relativt hög. Utifrån vetenskapliga artiklar inom det 

resursbaserade synsättet har den teoretiska referensramen tagits fram. Denna ligger till grund 

för analysen, och har även utgjort grunden till empirin, då intervjufrågorna har utgått från den 

teori författarna använts sig av. Intervjuerna har skett på respektive företag med lämpliga 

personer och under intervjuerna har tillfälle givits för kontroll av givna svar. Eventuella 

missförstånd och oklarheter gällande intervjufrågorna har kunnat klaras ut under intervjuernas 

gång. Dessutom skedde intervjuerna på respektive företag vilket gav en inblick i 

verksamheten och stämningen på företagen. Det gav också förhoppningsvis en känsla av 

säkerhet för de intervjuade. Dock grundar sig studien endast på en kvalitativ metod för 
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insamlandet av empiri, vilket gör att validiteten är anse som lägre än om den kvalitativa 

metoden hade kompletterats med en kvantitativ.  

8.3 Generaliserbarhet 
 
Författarna anser att det är svårt att generalisera utifrån uppsatsen, då resultat och slutsats 

endast är att anse som specifika för de undersökta företagen. Eftersom uppsatsen utgörs av en 

fallstudie på två företag blir det omöjligt att generalisera.  
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Bilaga 1- Underlag för intervjufrågor 
 
 

• Beskriv din befattning. Vad gör du, hur länge har du varit anställd? 
• Beskriv företaget. 
• Hur ser branschen ut? Branschstrukturen. Är det hård konkurrens?  
• Vad anses som viktigt i branschen? Hur kommer det sig att just detta företag har 

utvecklats så stabilt och överlevt så länge?  
• Hur påverkas ni av era konkurrenter? Någon agerar först, följer andra efter? 
• När det gäller att utveckla produkter, anser ni att ni agerar först eller imiterar ni?  
• Har ni problem med att andra konkurrenter imiterar er, vad gäller produkter, 

utveckling?  
• Vilka fördelar och svagheter tycker du att ni har i förhållande till era konkurrenter?  
• Vad skulle du vilja beteckna som er viktigaste resurs här på företaget?  
• Hur är ni jämfört med andra företag här i Sverige i er bransch gällande 

marknadsandelar?  
• Hur ser personalomsättningen ut?  
• Hur jobbar ni med att utveckla er personal?  
• Vad gör ni för att behålla kompetent personal? 
• Hur skulle du kunna beskriva miljön på företaget, miljön mellan de anställda, 

organisationen?  
• Hur stor del av försäljningen sker till återkommande kunder?  
• Vad gäller kunder, är det viktigt att upprätthålla och vårda befintliga kunder eller 

är det viktigt att ständigt skaffa nya? 
• Hur ”raggar” (lockar) ni upp nya kunder?  
• Vilka sitter med i ledningen, vilka styr företaget och fattar besluten?  
• Samarbetar ni på något sätt med andra företag? Leverantörer som ni har nära 

samarbeten med, ingår ni i något nätverk?  
• Hur viktigt är det med ett väl inarbetat varumärke?  
• Hur aktivt är företaget vad gäller marknadsföring? 
• Vad är viktigt gällande företagets ekonomi?  
• Hur fungerar ledningen, hur engagerade är dem? Vilken betydelse har de för 

företaget? 
• Vad har ni för mål för framtiden? 

 
 


