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Förord 

Efter fyra månader av hårt arbete, har vi nu nått fram till slutet av tunneln. Trots motgångar 

under resans gång har vi haft en lärorik och rolig tid tillsammans. Det finns även andra personer 

som har bidragit till uppsatsens genomförande. 

Därför vill vi ge ett stort tack till respondenterna som har tagit sig tid att bidra med värdefull 

information till uppsatsen. Vidare vill vi även tacka vår handledare, Cheick Wagué, för 

värdefulla kommentarer och synpunkter under uppsatsskrivandets gång.  

Sist men inte minst vill vi tacka för opponenternas kritiska granskning av uppsatsen. Alla 

synpunkter har bidragit till en positiv utveckling av uppsatsen. 

 

 

Josephine Söderberg och Wei Jiang, Stockholm den 10 juni 2012. 
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Abstract 

The aim of the study is on basis of Peters and Waterman’s factor of success, to examine the 

successful companies, Ericsson and Huawei, and to analyze the R&D and positioning strategies 

of the companies. 

To accomplish the study we have used a case study using interviews and annual reports to collect 

data. Three persons have been interviewed, two from Ericsson and one from Huawei. All annual 

reports from the year 2004 until 2011 have been reviewed. 

Our finding is that Ericsson and Huawei do not, according to Peters and Waterman’s model, 

fulfill all factors of success and their R&D strategy varies depending on the situation and which 

knowledge the company already possesses and needs. Both of the companies implement Cost 

Leadership and Differentiation as positioning strategies. 

 

Sammanfattning 

Syftet är att med utgångspunkt från Peters och Watermans framgångsfaktorer granska 

mästarföretagen, Ericsson och Huawei samt analysera företagens FoU- och 

positioneringsstrategier. 

För att genomföra studien har vi använt oss av en fallstudie med intervjuer och årsredovisningar 

som datainsamlingsmetod. Tre personer har intervjuats, två från Ericsson och en från Huawei. 

Alla årsredovisningar från 2004 till 2011 har undersökts.  

Resultatet av denna studie blev att Ericsson och Huawei, enligt Peters och Watermans model, 

inte uppfyller alla framgångsfaktorerna och att deras FoU-strategier varierar beroende på 

situationen och vilken kunskap företaget redan innehar och behöver. Både företagen 

implementerar kostnadsöverlägsenhet och differentiering som positioneringsstrategi.  
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Ordlista  

2G Andra generationens mobilsystem som har fokus på digital teknik. GSM, 

PDC och CDMA är exempel på 2G-system. 

3G Tredje generationens mobilsystem som innefattar en högre bandbredd och 

nya tjänster. WCDMA, CDMA 2000 och EDGE är exempel på 3G-

system. 

3GPP Beteckning för en organisation som arbetar för att utveckla gemensamma 

standarder för 3G. 

4G/LTE En förkortning av Long Term Evolution, som är en standard för 

vidareutvecklingen av mobilteknik. 

ASON Automatically Switched Optical Network är ett intelligent optiskt nätverk 

som via nätverk möjliggör signalisering och dirigering. 

BSS  Business Support System är ett samlingsnamn för kundanpassade 

mjukvarulösningar. 

CDMA  Code Division Multiple Access är en teknik som tillhandahåller överföring 

mellan mobiltelefon och radiobasstation.  

DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing är den tekniken som genom 

multipla ljusvåglängder möjliggör överföring av signaler över en enda 

optisk fiber. 

EDGE Enhanced Data rates for Global Evolution är en teknik som används för att 

förbättra GSM och TDMA:s hantering av 3G. 

ENGINE  Ericssons egen utvecklad lösning för paketbaserade växlar i fasta telenät. 

FMC   Fixed Mobile Convergence är en integrering av fasta och mobilt nät.  

FTTx Fiber to the x, exempelvis FTTH är anslutning via optofiberkabel till en 

bostad. 

GPON Gigabit-Capable Passive Optical Network används för 

högkastighetskommunikation i fiber till hemmet. 

GPRS General Packet Radio service är en snabb paketkopplad teknik som på 

trådlös väg möjliggör trådlös Internet och annan datakommunikation. 
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GSM Global System for Mobile Communication var ursprungligen en 

paneuropeisk standard för digital mobiltelefoni, som har blivit världens 

mest spridda mobilsystem.  

HSDPA High-Speed Downlink Packet Access är en vidareutveckling av UMTS 

radiogränssnitt och som ger högre datahastigheter.  

HSPA High Speed Packet Access är vidareutveckling av 3G/WCDMA, som 

möjliggör mobilt bredband. 

IMS IP Multimedia Subsystem är standard för röst- och multimediatjänster 

över mobilnät och fasta nät som baseras på IP-teknik. 

IP Internet Protocol som innehåller nätadresser och används för att skicka 

meddelanden mellan de olika näten på Internet. 

IPTV   IP Television är en teknik som ger digital TV via fast bredbandsaccess. 

MOLNET Tjänster såsom processorkraft, lagring och applikationer tillhandahålls 

över nät.  

NGN Next Generation Network används för både telefoni, data och som stödjer 

mobilitet. 

OSS   Open-source Software definieras som öppen källkod på svenska. 

SDP  Genom Service Delivery Platforms kan Ericsson erbjuda möjligheter för 

operatörer att skapa flexibla kommunikationslösningar till sina kunder. 

SOFTSWITCH Programvarubaserat system för samtalsstyrning. Binder ihop IP-telefoni 

med den kretskopplade delen av nätet. 

TDMA En teknik för digital överföring av radiosignaler mellan exempelvis en 

mobiltelefon och radiobasstation. 

TD-SCDMA Time Division Synchronous Code Division Multiple Access som 

utvecklades av Kina ämnar ger en övergång från 2G till 3G 

mobiltelefoner.  

UMTS Namn för tredje generationens mobilstandard i Europa, standardiserat av 

ETSI. 

WCDMA Den teknik för bredbandig digital radiokommunikation för exempelvis 

Internet, multimedia, video och andra kapacitetskrävande tillämpningar, som 

bland andra Ericsson utvecklat och som valts som teknik för tredje generationens 

mobilsystem i Europa, Japan, Korea och USA. 
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1. Inledning 
 

Uppsatsen inleds med en beskrivning av hur telekommarknaden har sett ut, framför allt i Kina 

och tar även upp hur detta har påverkat Sverige. Detta leder sedan in på uppsatsen problem som 

beskriver förhållandet mellan Kina och deras företagspartners. Senare diskuteras förhållandet 

mellan företagen Ericsson och Huawei samt vad framgångsrika innovativa företag 

karaktäriseras av. Avslutningsvis presenteras uppsatsens problemformulering och syfte. Därefter 

följer uppsatsens disposition.     

 

1.1 Bakgrund 
Den största industrisektorn i världen är telekomindustrin, den genererar ungefär 650 miljarder 

USD per år och står för mer än två procent av världens BNP och representerar nästan 20 procent 

av världshandeln (Melody, 2001). Förändringarna på telekommarknaden har varit många, tack 

vare att teknologin har utvecklas snabbt (Nielsen, 2005). 

Sverige står inför en stor utmaning inom det högteknologiska området från Kina och de kinesiska 

företagen. Det är dags för Sverige att tänka om och bygga upp en starkare svensk 

konkurrenskraft inom forsknings- och innovationskapacitet för att kunna stå emot utmaningen 

från nykomlingen. En viktig förutsättning för svenska företag att bli mer konkurrenskraftiga är 

att ta sig in på snabbtillväxande ekonomier. Detta ger nya möjligheter att kunna inta en plats som 

en aktör inom det globala forsknings- och innovationssystem som ständigt växer. På grund av 

globaliseringen är det av större vikt med samarbete för att få nya kunskaper om marknaden, 

vilket leder till att konkurrensen inom teknologi blir alltmer gränsöverskridande. Enligt 

Tillväxtanalys har konkurrenskraften hos företagen från Kina och andra tillväxtländer ökat 

markant under de senaste åren och har börjat hota företagen från OECD-länderna på allvar när 

det gäller forskning och innovationer (Tillväxtanalys, 2011).  

För att företag i högteknologiska branscher, som telekomindustrin, ska bli framgångsrika krävs 

det att de är innovativa (Peters och Waterman, 1982). Detta är för att “Innovation is the engine of 

economic growth and competitive advantage” (Sherwat & M. Hosein, 2005, s.33). 

Innovationsaktiviteten har ökat markant under de senaste åren, men det innebär inte att 

företagens verksamheter kommer att expanderas. Det som företag kommer att göra i framtiden är 

starkt förknippat med det förflutna (Vittorio, 2010). 

Innovation i produkt- och teknikprocessen bidrar till en ökad kvalitet och sänkta priser. Genom 

att ständigt fokusera på innovation kan företagen vinna konkurrensfördelar som är en 

grundförutsättning för att kunna tävla med sina konkurrenter. Andra faktorer som påverkar en 

hållbar konkurrensfördel är timing och know-how. Ett gyllne tillfälle för företag att satsa på 

innovationer är när konkurrenter hamnar fel när det gäller de ovannämnda faktorerna. Detta gör 
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att istället för att vara en innovatör och utveckla sina egna teknologier, väljer de misslyckade 

företagen att imitera innovatörens teknologier för att kunna minska klyftan de sinsemellan. För 

att kunna förbli konkurrenskraftiga är det av stor betydelse att företagen kontinuerligt kan 

genomföra innovation med rätt timing och utifrån de kunskaper och resurser som företaget har, 

know-how (Vittorio, 2010). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Sedan Kina införde ”open door” politiken har utländska investerare och företag intresserat sig för 

att etablera sig i landet, som är den andra största mottagaren av utländska direktinvesteringar. 

Även om allt fler utländska företag valde att göra sitt företagsnamn synligt i Kina, var de 

tvungna ta hänsyn till Kinas regler för utländska etableringar. Den kinesiska regeln krävde att 

utländska företag hade en kinesisk part som delägare, om de ville etablera sig inom sektorer som 

telekommunikation, energi, järnväg samt massmedia i Kina, detta för att det var förbjudet med 

helt utländska ägda bolag (WFOE). En sektor som den kinesiska regeringen hade hård kontroll 

över var telekommunikation, där det fanns litet utrymme för nya utländska investerare (Yan & 

Warner, 2002). Detta har lett till att många utländska företag har valt att tillämpa Joint Venture 

(JV) som metod för marknadstillträde, dels på grund av den hårda statliga protektionismen och 

dels för att dra nytta av fördelarna som de kinesiska företagen har på marknaden. (Peng, 2001; 

Hoffman & Borgonjon, 2008; Yan & Warner, 2002; Handelskammaren). Den kinesiska 

regeringen föredrog även denna form till marknadstillträde. Anledningen till detta var att de 

kinesiska företagen fick i och med samarbetet ta del av teknologi, expertis inom ledarskap samt 

kapital (Peng, 2001). Andra fördelar med JV var enligt Yan och Warner (2002) möjligheten att 

kunna erhålla kunskap inom know-how, marknadsföringsskickligheter, teknologiöverföring, 

större jobbmöjligheter samt tillgång till exportmarknader.   

Trots att många utländska företag valde att sätta foten på den kinesiska marknaden såg de många 

nackdelar med detta samarbete. Eftersom JV är en samarbetsform delar företagen på pengar, 

maskiner, landsrättigheter, fastigheter och know-how (Thomsen, 2008). En annan anledning till 

varför många utländska företag inte föredrar JV med en kinesisk partner är oviljan att läcka ut 

patentskyddade teknologier samt know-how, och på så sätt förlorar de sina långvariga 

konkurrensfördelar. Den kinesiska partnern däremot ser många fördelar med ett samarbete med 

utländska företag. Det viktigaste är för att ta del av immateriella och tysta kunskapen som lätt 

sprids mellan företagen vid ett samarbete. Tekniköverföringen ledde även till felaktig 

tillämpning samt överföring till andra företag i syfte att producera ”knockoff” produkter som 

direkt konkurrerar med den utländska partnern (Peng, 2001).   

Det svenska företaget Ericsson etablerade sig i Kina under sent 80-talet. Vid den tiden hade den 

nya JV lagen inte införts, således behövde de en kinesisk partner för att etablera sig på den 

kinesiska telekomsektorn. Detta kan ha lett till att Ericssons teknologi och know-how spridits till 

deras samarbetande kinesiska partner. I och med det kunde de kinesiska företagen dra fördel av 
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detta och sedan använda det som konkurrenskraft vid ett gyllne tillfälle. Ericsson var länge 

marknadsledande sedan de utmanade den dåvarande ledaren på telekommarknaden, Motorola. 

Genom att studera Motorolas patent har de utvecklat och förbättrat sina egna och tagit första 

platsen i telekomindustrin (He, Lim & Wong, 2006; Iveroth, 2010). Företagets framgång på 

telekommarknaden tog ett oväntat avbrott vid 2000-talet till följd av kollapsen av 

telekommarknaden (Strategic direction, 2004). Detta har skapat möjligheter för andra high-tech 

aktörer att kunna konkurrera på samma marknad (Zhang, 2009). Den kanske mest lyckosamma 

är det kinesiska företaget Huawei som börjar ta plats i teletoppen och hotar Ericssons ledande 

plats (DI, 4: e feb, 2012). Huaweis framgång började på marknaden för digitala telefonväxlar 

genom att de drog fördelar av teknisk överföring från det första sino-utländska JV på den 

kinesiska marknaden, Shanghai Bell (Zhang, 2009).  

År 2004 översteg Huaweis utländska försäljning den inhemska, men företagets första europeiska 

kontrakt tecknades inte förrän under 2005 (Moran, 2011). Medan Huaweis försäljningssiffror 

expanderade, gick många europeiska aktörer, som Motorola och Alcatel med förlust (Strategic 

Direction, 2007; Low, 2007). Endast fyra år senare gick företaget om Nokia Siemens som den 

andra största leverantören av globala mobila nätverk, efter Ericsson (Wu & Zhao, 2007). 

Huaweis tunga satsning på forskning och utveckling samt samarbete med flera europeiska 

multinationella företag har lett till att den tekniska klyftan minskat mellan Kina och Europas 

mest utvecklade länder (Zhang, 2009). 

Idag befinner sig Ericsson i samma situation som Motorola för ungefär 20 år sedan. De var den 

ledande telekomutrustningsleverantören på marknaden tills Ericsson tog över deras position. En 

anledning till varför etablerade företag inom teknikintensiva marknader kan förlora sin 

dominerande position till nykomlingar, är deras ovilja att vidareutveckla gammal teknik, när de 

konfronteras med nyare. Detta blev fallet för Motorola, de var inte tillräckligt ”inward-looking” i 

deras utveckling och detta drog Ericsson nytta av (He, Li & Wong, 2006).  

Genom Ericssons aktiva deltagande och ledarskap i globala standardiseringsorganisationer och 

deras engagemang för öppna och innovativa tekniska standarder, spelar de en viktig roll i att 

forma standarder för framtida teknik.  Idag är Ericsson ett av de ledande företagen vad det gäller 

standardutveckling för alla stora mobila och fasta kommunikationssystem och sammanlöpandet 

av dessa.
1
  

Huawei börjar ta alltfler marknadsandelar från Ericsson. Däremot skiljer sig Huaweis 

förutsättningar från de Ericsson hade när de etablerade sig på marknaden. Telekomsektorn i Kina 

har ur ett historiskt perspektiv varit jämförelsevis utestängt och ständigt kontrollerat av staten. 

Kinesiska företag anses ha svaga innovativa kapaciteter, vilket gör att ett inträde på 

telekommarknaden kan anses vara tufft. Idag har staten gynnat Huawei i form av subventioner 

och mjuka lån vilket har underlättat för dem att ta sig ut på den internationella marknaden (Low, 

                                                           
1
 http://www.ericsson.com/thecompany/company_facts/standardization  

http://www.ericsson.com/thecompany/company_facts/standardization
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2007: Di Minin och Zhang, 2010). Huawei har en egenskap som en latecomer på marknaden, 

detta kan enligt Zhu, Lynch och Jin (2011) vara till deras fördel för att lyckas. Företaget har även 

investerat tungt i forskning och utveckling (FoU) för att skapa konkurrenskraftiga produkter och 

lösningar. Under år 2010 ökade de sina FoU investeringar och har haft en årlig 

investeringsökning med 24,1 procent. De fokuserar mycket på patent och har idag en ledande 

position i LTE patentansökningar.
2
  

Till skillnad från Huawei kommer Ericsson ifrån ett land med hög innovativ tekniskkunskap 

(Tillväxtanalys, 2011), vilket kan underlätta på den här typen av marknad. De har egenskapen 

som en firstmover och borde således ha en fördelaktig position på grund av sitt tidiga inträde på 

marknaden (Yang, 2008). Trots skillnaderna hos företagen, verkar de ha något gemensamt, 

nämligen starkt fokus på FoU och patent, de är ledande aktörer av telekomutrustning och 

framgångsrika företag. Enligt Peters och Waterman (1982), är stora framgångrika företag 

innovativa, vilket speglar både Ericsson och Huawei.  

En viktig komponent i innovationsprocessen är FoU enligt Remondino och Brescian (2011). 

Detta är för att innovation är baserat på resultat antingen från ny teknisk utveckling eller från nya 

kombinationer av redan existerande tekniker. Mycket av den tidigare forskningen har fokuserat 

på vilka typer av FoU-strategier som är mest lönsamma för innovativa företag. Det kan vara 

alltifrån endast intern eller extern FoU till en kombination av båda (Cruz-Cazares, Bayona-Aez 

och Garcia-Marc, 2010; Cassiman och Veugelers, 2006; Segarra-Blasco och Arauzo-Carod, 

2008). De kan även välja att ingå Joint Ventures och strategiska allianser, använda sig av öppen 

innovation som ofta leder till Co-opetition, vilket innebär att företag både är samarbetspartners 

och konkurrenter på samma gång (Di Minin och Zhang, 2010; Sampson, 2007; Gnyawali och 

Park, 2009; Chesbrough, Lim och Ruang 2007). Strategierna varierar även beroende på om 

företagen är latecomers, firstmovers eller teknikföljare (Forbes och Wield, 1999; Liu och Dalum, 

2008; Zhu, Lynch och Jin, 2011). Däremot ser Enkel, Gassman och Chesbrough (2009) en del 

problem med en strategi som öppen innovation. Nämligen att det finns risker och barriärer som 

hindrar företagen från att tjäna på deras initiativ. De riskerar att gå miste om kunskap, få högre 

samordningskostnader samt förlorad kontroll och högre komplexitet. Barriärer som kan uppstå är 

svårigheten att hitta rätt partner samt obalans mellan öppen innovationsverksamhet och den 

dagliga verksamheten.  

Enligt Bone och Saxon (2000) är teknologin i framgångsrika företag innefattad i människor, 

patent, anläggningar, laboratorier och utrustning, det vill säga ”teknologiska kluster” och på så 

vis bedrivs den som en integrerad del av deras affärsprocess. För att företagets strategiska avsikt 

ska kunna genomföras är det viktigt att de har en kombination av de rätta människorna med rätt 

kompetens, använder sig av rätt anläggning och utrustning genom en effektiv affärsprocess. På 

så vis blir denna kombination grundläggande för genomförandet och utgör en tekniskkapacitet. 

                                                           
2 http://www.huawei.com/en/about-Huawei/corporate-info/research-development/index.htm 

http://www.huawei.com/en/about-Huawei/corporate-info/research-development/index.htm
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Bone och Saxon (2000) menar även att företag kan dra nytta av att implementera en teknologisk 

strategiprocess då en förbättrad koppling mellan affärsprocessen och teknologisk strategi tillåter 

ett stort elektroniskt företag att förbättra dess förmåga att reagera snabbare och effektivare när 

det sker förändringar i verksamhetsmiljön. Det kan även leda till bättre kvalitet på produkterna, 

tidigare produktlanseringar och ökad omsättning och lönsamhet. Peters och Waterman (1982) 

undersökte 75 amerikanska företag för att se vad det är som gör företag framgångsrika, de kom 

fram till att det finns åtta framgångsfaktorer, tonvikt på handling, god kundkontakt, 

självständighet och entreprenörskap, produktiva människor, delta själv - motivera 

medarbetarna, fortsätt göra det som du är bra på, enkel form och liten ledning samt den lösligt-

fasta principen, företag bör följa i sin affärsprocess för att bli mästarföretag som enligt Peters 

och Waterman är stora, experimentella och ständigt innovativa företag.  

Med detta som bakgrund skulle det vara intressant att undersöka hur Ericsson och Huawei har 

arbetat med samt utvecklat sina affärsprocesser med fokus på FoU i kombination med Peters och 

Watermans åtta framgångsfaktorer, för att bli framgångsrika, trots deras olika förutsättningar på 

marknaden. 

 

1.3 Problemformulering 
 Hur förhåller företagen sig till de åtta framgångsfaktorerna? 

 Hur ser deras FoU-strategier ut? 

 Vilken positioneringsstrategi tillämpar företagen mot sina kunder? 

 

1.4 Syfte 
Syftet är att med utgångspunkt från Peters och Watermans framgångsfaktorer granska 

mästarföretagen, Ericsson och Huawei samt analysera företagens FoU- och 

positioneringsstrategier. 

 

1.5 Disposition 

 

Inledning 

Kapitlet inleds med en beskrivning av bakgrunden till 

uppsatsens problemområde. Därefter följer en 

problemdiskussion för att tydliggöra problemet för läsaren. Det 

leder sedan in på uppsatsens problemformulering och syfte 
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 Teori 

   Metod 

   Analys 

Slutsats och 

Diskussion 

 

I avsnittet presenteras de valda teorierna: de åtta 

framgångsfaktorerna, FoU- samt positioneringsstrategier. 

Avslutningsvis följer en genomgång av tidigare forskning 

inom forskningsområdet samt dess relevans för uppsatsen. 

Metodkapitlet behandlar valet av metod samt 

tillvägagångssätt. Här tas även för- och nackdelar upp med den 

valda metoden. Kapitlet avslutas med metod- samt källkritik. 

 
I det här kapitlet presenteras intervjuerna samt kvalitativ data 

ur årsredovisningarna för respektive företag. Empirin är 

uppdelad i rubriker strukturerade efter de valda teorierna. 

Företagen analyseras utifrån de presenterade teorierna samt 

tidigare forskning. Kapitlet är strukturerat på ett likartat sätt 

som i empiriavsnittet. Företagen analyseras först var för sig för 

att sedan i en sammanfattande analys jämföras där likheter och 

skillnader mellan dem urskiljs. 

I slutsatsen besvaras uppsatsens problemformulering samt 

syfte. Kapitlet avslutas med en diskussion avseende de 

slutsatser som dragits samt förslag till vidare forskning ges. 

 

   Empiri 

Metod 
diskussion 

 

Det avslutande kapitlet innehåller en metoddiskussion 

omfattande uppsatsens reliabilitet och validitet. 
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2. Teoretisk referensram 
 

I den teoretiska referensramen presenteras de utvalda teorierna. Dessa behandlar 

framgångsfaktorer, FoU- samt positioneringsstrategier, även kritik mot framgångsfaktorerna tas 

upp. Kapitlet avslutas med tidigare forskning inom området samt en motivering för dess relevans 

för uppsatsen. 

 

2.1 Teorier och modeller 

2.1.1  Framgångsfaktorer 
Under 1980-talet undersökte en del forskare framgångsfaktorer för företag. De mest 

framgångsrika är Peters och Waterman, som i boken På jakt efter mästerskapet, definierade 

mästarföretag som stora, experimentella och ständigt innovativa företag. För att kunna närmare 

precisera vad som kännetecknar mästarföretag valde Peters och Waterman att genomföra en 

studie på 75 företag i USA och kom fram till slutsatsen att för att kunna kategoriseras som ett 

mästarföretag måste åtta framgångsfaktorer uppfyllas. De åtta framgångsfaktorerna är; tonvikt på 

handling, god kundkontakt, självständighet och entreprenörskap, produktiva människor, delta 

själv - motivera medabetarna, fortsätt göra det som du är bra på, enkel form och liten ledning 

samt en organisation som är både fast och löslig (Peters & Waterman, 1982).  

Andra forskare inom samma forskningsfront är Sveiby och Risling som i sin bok 

Kunskapsföretaget (1982) utvecklade tio framgångsfaktorer för ett kunskapsföretag att kunna 

utvecklas till en professionell organisation. Dessa tio framgångsfaktorer är en ledning som deltar 

i det dagliga arbetet, kvalitet och kvalitetskontroll, respekt för kunskap, kombination av 

yrkesskicklighet och entreprenörskap, en stark, väldefinierad kultur, koncentration på ett 

kunskapsområde, system för att behålla kunskapen, satsning på att utveckla de anställda, process 

för byte av nyckelpersoner, samt fasta strukturer. 

Tonvikt på handling. För att kunna bli ett mästarföretag krävs en effektiv handling, att kunna få 

saker och ting gjorda. Det i sin tur kräver intensitet i kommunikationen mellan företags olika 

avdelningar samt mellan företaget och dess kunder. En intensiv kommunikation på alla nivåer 

kommer då i sin tur att minska det kaotiska och anarkistiska draget i bolagssystemet. För att det 

ska råda en effektiv kommunikation är det av stor betydelse med lättillgänglig information, då 

alla inom företaget kan få ta del av informationen på ett smidigt sätt. Att ha en effektiv 

arbetsgrupp med styrka i flexibilitet, kommer leda företaget till framgång. För att denna grupp 

ska bli så effektiv som möjligt krävs en kontinuerlig rotation samt en frihet hos medlemmarna att 

delta (Peters & Waterman, 1982). Sveiby & Risling (1982) nämnde i Process för byte av 

nyckelpersoner katastrof med ledarskiften samt att det samtidigt skulle innebära kunskapen som 
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den erfarna chefen hade kommer att gå förlorade, att affärsidén kommer att ändras, vilket 

anställda inte uppskattade. Vidare menade författarna att informationen är ett maktinstrument, 

men att det inte finns skriven informationen inom företaget. Detta överensstämmer inte med 

flexibiliteten och rotationen, samt lättillgänglig information som Peters och Waterman framhäver 

i sin studie. Det finns dock element i en ledning som deltar i det dagliga arbetet som 

överensstämmer med tonvikt på handling. Sveiby & Risling (1982) betonade kommunikation 

mellan ledaren och anställda, vilket även Peters och Waterman understryker som ett av de 

viktigaste elementen.  

God kundkontakt. Det som skiljer mästarföretagen ifrån andra företag är att de har en nära 

kundkontakt genom olika kanaler. Peters och Waterman definierar det såhär: ”andra företag 

talar om det, mästarföretagen gör det” när det kommer till kundkontakt. Kunderna är viktigare 

än teknologi och pris för mästarföretagens inkomst. Dess ledande position är tack vare kunderna 

och inte av teknologisk överlägsenhet eller priseffektivitet. Eftersom alla mästarföretag lägger en 

stor vikt på kundrelationer kan alla dessa företag kategoriseras som serviceföretag som samtidigt 

är bra på att hålla en hög kvalitet på sina produkter.  Även i högteknologiska branscher föregår 

kvaliteten och tillförlitligheten strävan efter en hög teknologisk prestanda. Mästarföretagen 

strävar efter att tillverka en produkt som passar konsumenten, snarare än att tillverka en 

teknologisk avancerad produkt som slår ut sina konkurrenter men som konsumenten inte 

begriper sig på eller går hem hos kunderna (Peters & Waterman, 1982).  

Självständighet och entreprenörskap. För att kunna förbli ett framgångsrikt innovativt företag 

kräver det för mästarföretagen att kunna hålla sin innovativa förmåga på samma nivå. För att 

lyckas uppfylla detta bör de lägga stor vikt på att uppmuntra sina anställda till entreprenörskap. 

Peters och Waterman menar vidare att produktkämpen, chefkämpen och gudfadern är tre viktiga 

källor till lyckosam innovation och dessa måste få stöd från hela företaget. Produktkämpen är en 

fanatiker bland de anställda som finns ute på golvet, denne kännetecknas av egoism och envist 

troende på sin produkt. Ur produktkämpen kommer den framgångrike chefkämpen att födas och 

denne har genomgått en process till att få sin innovation igenom. Gudfadern kännetecknas av en 

åldrande ledare, det vill säga en person som har varit med länge i företaget och därför känner till 

vilka risker som är hanterbara för företaget, på grund av dess historia (Peters & Waterman, 

1982). Sveiby & Risling (1982) instämde med Peters och Waterman att kompetenta människor är 

betydelsefulla för ett framgångsrikt företag och att de själva ska kunna driva idéer. 

Produktiva människor. Förutom kunden, är också anställda viktiga källor till mästarföretagens 

framgång samt produktivitetsökningar. Därför ses arbetarna som en tillgång för företaget och ska 

behandlas med full respekt. Det är förvånansvärt hur mästarföretagen prioriterar anställdas 

engagemang, exempelvis kan de vilja offra företagshemligheter till de anställda till förmån av ett 

ökat engagemang, även om det finns en risk att konkurrenter kommer att kunna ta del av 

informationen. ”Många mästarföretag ser sig själva som utvidgade familjer”, det finns inga 

hierarkier i företaget, inga grupperingar, och cheferna är oftast ute på golvet där de anställda 

befinner sig (Peters & Waterman, 1982). Även Sveiby & Risling (1982) betonade betydelsen av 
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anställda och kunskapen som de innehade. Kunskapsföretag genomförde intern utbildning för att 

utbilda anställda för en bättre förståelse. Det återspeglar på tre av de tio framgångsfaktorerna; 

respekt för kunskap, kombination av yrkesskicklighet och entreprenörskap samt behålla 

kunskapen. Den andra framgångsfaktorn kallas även för Know-how management, vilket menas 

med att kunskapsföretaget ska veta hur de bäst kan tillämpa kunskapen på det bästa sättet. Den 

sistnämnda faktorn menade författarna med att den samlade kunskapen är viktig för företaget. De 

menade vidare att de anställda rangordnades efter den kunskapen som de innehade. Detta 

överensstämmer inte med vad Peters och Waterman kom fram till, att anställda ska behandlas 

lika och att det inte ska finnas grupperingar.  

Delta själv - motivera medarbetarna. De nya cheferna får börja nederst i organisationen för att 

sedan kunna jobba upp sig, allt detta för att chefen ska ha koll på ”verkligheten på företaget” 

samt få kunskaper om företagsverksamheten. Det kan vara en möjlig förklaring till varför nästan 

alla chefer från mästarföretagen ursprungligen har varit medarbetare inom produktionen. Detta är 

den framgångsfaktor som kallas för delta själv och motivera medarbetarna, därför strävar 

cheferna i mästarföretagen efter ett effektivt värderingssystem där alla behandlas lika och de 

anställda kan bli inspirerade till nya innovationer (Peters & Waterman, 1982). Framgångsfaktorn 

överstämde med Sveiby & Rislings första framgångsfaktor, att ledningen oftast var ett erfaret 

proffs som har jobbat länge i kunskapsföretaget. Det som även Sveiby & Risling (1986) kom 

fram till var att ledaren oftast valdes ut av företagsledningen eller ägare.  

Fortsätt göra det som du är bra på. Mästarföretagen ska fortsätta göra det som de är bra på, 

även efter fusion eller förvärv. Det som även är viktigt är att företagen endast är verksamma och 

diversifierar sig inom ett enda område. Skulle de vara verksamma på flera områden är det mindre 

troligt att de kommer bli framgångsrika. Även om de flesta mästarföretagen är framgångsrika 

kan det vara så att det finns en svårighet för dem att utvidga sina verksamheter, detta för att de är 

experter inom just ett område (Peters & Waterman, 1982). Att ett framgångsrikt företag ska 

fokusera på kärnområdet avspeglar även den sjätte framgångsfaktorn, att kunskapsföretag ska 

kunna definiera kärnkunskapen och sedan välja ett enda område som ger den bästa tillämpningen 

av kärnkunskapen.  

Enkel form och liten ledning. Andra faktorer som skapar ett mästarföretag är en enkel 

organisationsform och flexibilitet när det gäller att hitta lösningar på olika problem som har 

uppstått samt anpassa sig till förändringar. För mästarföretagen är det en självklarhet att välja 

den allra enklaste organisationsformen, utan att organisera sig kring produktgrupper, segment 

eller geografiska områden. Ledningen i mästarföretagen består inte heller av en stor grupp, detta 

på grund av att kunna underlätta en enkel organisationsform (Peters & Waterman, 1982).  

Den lösligt-fasta principen. De flesta mästarföretagen har en vertikal ledning med få anställda 

inom ledningsgruppen, de är oftast ute på fältet och bidrar till problemlösningar. Detta kan 

förknippas med den åttonde framgångsfaktorn som kallas för den lösligt-fasta principen. Med 

detta menas att själva organisationen är ganska hårt kontrollerat av ledningen, men att de 
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underordnade har en maximal självständighet, entreprenörskap och frihet till innovationer (Peters 

& Waterman, 1982). Enligt Sveiby & Risling (1986) hade kunskapsföretag en ganska löslig 

struktur, det var av större betydelse med kunskaperna inom företaget än en fast struktur. Vidare 

menade de att kunskapsföretag oftast utvecklade en egen struktur.  

Det finns många likheter mellan Peters och Waterman samt Sveiby och Risling. Alla fyra 

forskare lägger tonvikt på kunskapen hos de anställda samt att de själva ska kunna driva idéer. 

Sveiby och Risling instämmer med Peters och Waterman om att kommunikationen och 

information är viktiga för framgångsrika företag. Andra överensstämmelser var att ledaren 

började nederst för att sedan jobba upp sig. Framgångsrika företag ska även fokusera på 

kärnområdet för att bäst kunna tillämpa kärnkunskapen. En löslig struktur var även av betydelse 

för företag att uppnå framgång och kunna kategoriseras som mästarföretag eller utvecklas till en 

professionell organisation.  

Förutom de många likheterna, förekommer det även skillnader mellan forskarnas 

framgångsfaktorer. Peters och Waterman framhäver i sin studie betydelsen av rotation och 

flexibilitet inom organisationen. Det avslog Sveiby och Risling, som menade att anställda inte 

uppskattade chefskiften samt att affärsidén kunde tvingas ändras. En annan skillnad var att Peters 

och Waterman lade stor betydelse på jämlikhet inom organisationen, att det inte skulle 

förekomma grupperingar. Sveiby & Risling däremot menade att anställda inom kunskapsföretag 

rangordnades efter kunskaper som de innehade.  

Utöver likheter och skillnader mellan forskarnas studier finns även andra element som Sveiby 

och Risling tar upp som de tio framgångsfaktorerna, men som Peters och Waterman inte 

framhäver i sin studie. Bland annat förekom det en framgångsfaktor som syftade till att lägga 

betydelsen i kvaliteten, att kvalitetsimage och kvalitetskontroll var avgörande för framgångsrika 

företag. Kvalitetskontrollen kunde uppnås genom upprepade kundundersökningar. Detta 

stämmer emellertid indirekt på det som Peters och Waterman kallade för god kundkontakt.  

Sveiby och Risling tog även upp ledarens roll i den professionella organisationen, den skiljde sig 

ifrån den i andra organisationer i och med att de inte fattade många beslut, satte sig bland de 

anställda samt hjälpte till med kontorsarbeten. Ledarens roll i den professionella organisationen 

var den som skapade kultur, system och miljöer.  

Den femte framgångsfaktorn var att lägga betoning på den interna kulturen, vilket Peters och 

Waterman bortsåg ifrån. Sveiby & Risling (1982) tog även upp andra element som fanns inom 

den sjunde framgångsfaktorn, behålla kunskapen, vilka Peters och Waterman inte nämnde i sina 

åtta faktorer. Sveiby & Risling (1982) betonade vidare betydelsen av att kunna behålla 

kunskapsmänniskor, att deras kunskap långsiktigt ska förbli kvar i företaget. Vidare menade de 

att det är vanligt förekommande med personalägande i kunskapsföretag i form av innehav av 

aktie, optioner och konvertibla skuldebrev.  
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Sammanfattningsvis krävs det enligt Peters och Waterman att ett mästarföretag har en effektiv 

kommunikation inom hela organisationen för att effektivisera sina ändamål. Det är av stor vikt 

att mästarföretagen har en nära kundkontakt och tillåter en självständighet hos de anställda, 

vilket gör de till produktiva människor. Även om mästarföretag är hårt kontrollerade av 

ledningen är det betydelsefullt att ledningen kan vara med på problemlösningar och vara ute på 

fältet för att få kunskap om verksamheten. Sveiby och Risling är av samma mening, att ledaren 

ska vara deltagande i det dagliga arbetet, att framgångsrika företag ska fokusera på ett 

kärnområde, att det är av stor betydelse med kunskap och kompetenser hos de anställda, samt att 

en löslig struktur ämnar ge ett bättre resultat. Andra framgångsfaktorer enligt Sveiby & Risling 

är en väldefinierad företagskultur, kvalitetsimage, samt att veta hur företag bäst kan tillämpa 

kärnkunskapen.  

 

2.1.1.2 Kritik mot framgångsfaktorerna 

Peters och Watermans studie om de åtta framgångsfaktorerna är den mest framgångsrika och 

inflytelserika studien inom forskningsområdet (Acar & Booth, 1986). Trots detta har den fått 

kritik från många andra forskare efter studiens publikation. Bland annat har Acar och Booth 

(1986) kritiserat den för trovärdigheten i resultatet att alla företag som Peters och Waterman 

verkligen kunde kategoriseras som framgångsrika, samt även den använda metoden. Acar och 

Booth menade att det fanns en oklarhet i valet av företag samt att nästan alla europeiska företag 

exkluderades. En annan kritik var att beroende och oberoende variabler som användes i studien 

överlappade varandra. Vidare att oberoende variabeln, kultur, kunde ha haft en mer betydande 

innebörd samt andra möjliga betydelsefulla icke kulturella faktorer, organisatoriska strategier, 

resurser samt prestation uteblev.  

För att närmare kunna undersöka om alla de inkluderade företagen i Peters och Watermans studie 

kunde kategoriseras som framgångsrika företag, genomförde Acar och Booth (1986) en studie 

över en tioårsperiod för att undersöka prestation av framgångsrika företag. Dessa valdes ut från 

forbes annual report on American Industry. Resultatet som forskarna kom fram till var att 

högteknologiska och tjänsteföretagens höga rankning inom ROE, ROA och försäljning kunde ge 

ett missledande resultat på grund av den starka konkurrensen på marknaden. Trots att dessa 

företag hade en genomsnittlig högre prestation, ansåg Acar och Booth (1986) att det var mindre 

sannolikt att de kunde hamna under de två sista framgångsfaktorerna, även att endast 13 företag 

kunde kategoriseras som framgångsrika företag.  

Även andra forskare har kritiserat Peters och Watermans framgångsfaktorer. Caruana, Pitt och 

Morris (1995) nämnde i sin artikel kritik från andra forskare, bland annat den från Carroll som 

innefattade att andra faktorer, nämligen teknologi, finansiering och råmaterial, är viktiga vid 

bedömning av framgång. Även Sharma nämndes, han utvecklade kompletterande 

mätningsvariabler till Peters och Watermans faktorer, EXCEL. Förutom finansiella resultat och 

innovation, har även strategiska variabler betydelse. Caruana, Pitt & Morris (1995) använde sig 
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av EXCEL utvecklat av Sharma för att studera brittiska tjänstbaserade företag. De använda 

variablerna var liknande Peters och Watermans. Caruana, Pitt & Morris kom fram till att en av 

framgångsfaktorerna, god kundkontakt, var en av de viktigaste faktorerna. ”Be as close to the 

customer as possible. Success will Follow”(Caruana, Pitt & Morris, 1995, s.254). Även de andra 

sju faktorerna hade betydelse, vidare menade de att god kundkontakt var det enda externa 

faktorn. Deras studie gav även stöd för Peters och Watermans, att företagets framgång var nära 

förknippat med företagsprestationer. Vidare kom Caruana, Pitt & Morris fram till att innovation, 

nyproduktutveckling, klagomålshanteringar samt nivå av marknadsinriktning kunde mätas med 

hjälp av EXCEL, men att dessa inte kunde mätas med Peters och Watermans åtta 

framgångsfaktorer. 

Saunders och Wang (1985) undersökte huruvida de åtta faktorerna kunde implementeras på 

framgångsrika brittiska och japanska företag på den brittiska marknaden. De kom fram till att 

framgångsrika företag uppnådde hög marknadsandel tack vare skalekonomi som både gav låga 

kostnader, men också högre vinst. Även att framgångsrika företag var ledande inom både teknik 

och på marknaden. Deras försprång låg hos deras avancerade forskning, flexibla och mottagliga 

FoU, produktdesign och storskalig effektiva tillverkningar, bra bemötande av efterfrågan genom 

kundrelationer, produktdifferentiering samt effektiv försäljning och marknadsföring. Andra 

resultat som Saunders och Wang kom fram till var att studien gav stöd åt att anställda var en 

viktig framgångsfaktor samt att dessa utbildades i syfte att få mer omfattande kunskaper om 

företaget. Många av faktorerna som Saunders och Wang använde sig av i sin studie, 

överrensstämde med Peters och Watermans resultat. De instämde att god kundkontakt, enkel 

form, liten ledning, självständighet och entreprenörskap, produktiva människor, delta själv – 

motivera medarbetare samt den lösligt-fasta principen var förutsättningar för företag att uppnå 

framgångar på marknaden. Saunders och Wang fann inga bevis på att framgångsrika företag 

arbetade efter de två faktorerna, tonvikt på handling och fortsätt göra det som du är bra på. 

Forskarna menade att framgångsrika företag lade mer tonvikt på planering än de mindre 

framgångsrika. Vidare ansåg de att ”Staying close to one group of customers or a familiar 

technology can be the worst form of myopia if fashions or technology are changing rapidly” 

(Saunders & Wang, 1995). Med detta menade författarna att för företag som var verksamma i en 

marknad där tekniska förändringar var stora borde inte följa fortsätt göra det som du är bra på.  

Kritiken som forskarna hade var att Peters och Waterman försummade många andra avgörande 

faktorer för att beskriva framgångsrika företag. Annan kritik som kunde utläsas var att Peters och 

Watermans studie inte var övertygande i den meningen att mer än 14 företag endast två år efter 

publikationen förlorade sin framgång. En anledning till detta var enligt Macrae att dessa företag 

inte lyckades uppfylla framgångsfaktorerna som fortsätt göra det som de är bra på, samt god 

kundkontakt (Saunders & Wang, 1995). 

I artikeln Peters and Waterman Revisited: The Unended Quest for Excellence tog författarna Hitt 

och Duana Ireland (1987) upp kritik mot Peters och Watermans framgångsfaktorer. Bland annat 

nämner de kritik som Jonson, Natarajan och Rappaport hade gentemot Peters och Watermans 
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definition av performance samt att mätningsvariablerna som användes endast var riktade mot att 

studera finansiell performance. Jonson, Natarajan och Rappaport menade att eftersom företagens 

ekonomiska mål var att skapa värde för aktieägarna och borde således visa ekonomiska 

performance som resultatet av deras studie. Kritiker som Hitt och Duana Ireland själva nämnde 

var den snäva definitionen av framgång som återfanns i På jakt efter mästerskapet. Även om 

forskningsdesign och utförande var ett plus, redovisades inte data vilket inte gav läsaren en 

övertygande slutsats. Författarna menade vidare att på grund av den nämnda kritiken, betraktades 

Peters och Watermans bok mer som förespråkat än ett vetenskapligt arbete. Författarna 

ifrågasatte även slutsatsen av att alla åtta framgångsfaktorerna skulle vara viktiga för alla företag 

oavsett interna eller externa förutsättningar. Annan kritik som synliggjordes var ifrågasättandet 

av om företag kunde uppfylla alla faktorerna på samma gång. Exempel som de gav var att det var 

omöjligt för ett företag som strävade efter nyskapande och entreprenörskap, samtidigt fortsatte 

göra det som de är bra på. Författarna tog även kritik från Carroll som menade att 

marknadsföring var lika viktig som teknologi för framgångsrika företag och bör såldes 

inkluderas i Peters och Watermans studie. Hitt och Duana Ireland genomförde studien på fyra av 

faktorerna och kom fram till slutsatsen att endast självständighet och entreprenörskap hade en 

betydelse för framgångsrika företag samt högre prestation. Andra resultat som de kom fram till 

var att Peters och Waterman exkluderade betydelsen av ledningens anpassningsförmåga till 

förändringar. Vidare menade forskarna att den speciella interna kompetensen som ledde till ett 

bättre finansiellt resultat varierade beroende på bransch, strategi, grad av diversifiering samt 

konkurrenssituation samt att dessa faktorer kunde ha haft påverkan på företagsframgången på 

marknaden.  

Kritiken mot de tio framgångsfaktorerna av Sveiby och Risling är färre jämfört med den mot 

Peters och Waterman. Anledning till detta kan vara att de tio framgångsfaktorerna är skrivna av 

två skandinaviska forskare, på svenska. Det kan vara en nackdel, utländska forskare kan uppleva 

en svårighet att kunna tillämpa detta i sina egna studier på grund av språket. Den enda kritik mot 

de tio framgångsfaktorerna är att kunden och betydelsen av att formulera en bra affärsidé 

utelämnades ur studien. Kritiken kunde utläsas ur Sveibys försättnings bok av kunskapsföretaget, 

Kunskapsledningen: 101 råd till ledare i kunskapsintensiva organisationer (1990).  Det som 

skiljer sig mellan Sveibys och Rislings samt Peters och Watermans verk återfanns i att Sveiby 

och Risling verkar lägga mer fokus på ledningen och hur denne kan styra företaget mot 

framgång. Peters och Waterman däremot lade mer tonvikt på kunder och anställda som 

framgångsfaktorer, där ledningsroll inte uppmärksammas på samma sätt.  

 

2.1.2. De tre dimensionerna för FoU-strategi 

Det är inte endast framgångsfaktorer som är avgörande för ett företags framgång på marknaden. 

Högteknologiska företag måste även ta hänsyn till processen till valet av ett konkurrenskraftig 

och bra FoU-strategi.  
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För att kunna forma en bra FoU-strategi måste den framtida insynen, timingen och 

kunskapsanskaffningen ske i linje med formuleringen av strategin. Kunskapsanskaffningen kan 

ske genom make-, buy- och make-buy strategi, öppen innovation eller Co-opetition, dessa 

kommer att behandlas utförligare i individuella avsnitt. Den framtida insynen, timingen och 

kunskapsanskaffningen är de så kallade tre dimensionerna för FoU-strategi och de kommer 

tillsammans ha en avgörande roll och måste tas i beaktande vid valet av strategin (Vittorio, 

2010).   

Den framtida insynen är processen då företag både gör en intern samt extern analys, samt 

identifierar faktorer som är avgörande för framtida konkurrenskraft mot konkurrenterna. Den 

framtida insynen är det första steget till strategiformuleringsprocessen och är resultatet av den 

interna samt externa analysen. Den externa analysen syftar till att utifrån en analys av 

marknadsutvecklingen, samt kundernas framtida behov av nya produkter, kommer företaget att 

ta fram lämpliga resurser samt teknik för att kunna uppfylla behovet på marknaden. Dagens 

teknik kommer inte vara tillfredsställande för att uppfylla en framtida kundnytta, därför ska den 

externa analysen vara ett hjälpmedel till bättre förståelse för vad som kommer att karaktärisera 

den framtida framgångsprodukten (Vittorio, 2001). 

Timingen. För att kunna vara ett steg före sina konkurrenter måste företaget hitta den perfekta 

timingen. Detta är särskilt viktigt i den högteknologiska branschen, då den tekniska utvecklingen 

är märkbar och de framgångsrika företagen är de som oftast är först ut på marknaden med teknik 

och kontrollerar marknadsdynamiken (Vittorio, 2001) 

 

 

 

 

Figuren ovan illustrerar hur valet av FoU-strategi bör går till. Det viktigaste är att göra en 

utvärdering av hur marknaden, konkurrenter samt teknologier kommer att se ut eller förändras. 

På så sätt kan företag genomföra en extern analys som täcker alla dessa förändringar samt en 

intern analys som kan användas som ett medel för att utvärdera de interna resurserna, det vill 

säga om de är tillfredsställande för att kunna möta förändringarna. Om de interna resurserna inte 

är tillfredsställande blir nästa steg att anskaffa teknik genom externa källor. För att denna 

förvärvning ska ge så effektivt resultat som möjligt måste även timingen vara rätt. Detta är vad 

FoU-strategi 

Den framtida insynen 

Kunskapsanskaffning Timingen 

Valet 

Källa: Vittorio, 2001, s.55 

 

Figur 1.1. The dimensions of technology strategy 
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Vittorio (2002) menar med att de tre dimensionerna påverkar varandra och att valet av FoU-

strategi måste ske i linje med de tre dimensionerna och dessa kan inte bedömas separat. Valet av 

strategi kommer att vara företagets långsiktiga teknikpolicy, vilket kan definieras som 

åtgärdsprogrammet som innefattar val av teknik som företag ska satsa på, bestämma över 

tidpunkten för ny teknik introduktion samt definiera den tredje dimensionen, 

kunskapsanskaffning. Nedan följer en redogörelse för olika kunskapsanskaffningsmetoder 

företag kan tillämpa under FoU-strategin. 

 

2.1.2.1 Make, Buy och Make-buy   

Kunskapsanskaffningen kan bland annat ske genom en tillämpning av de tre FoU strategierna; 

intern utveckling (Make), genom att köpa en teknik (Buy) eller genom ett samarbete med andra 

företag eller institutioner (Make-buy).  Det finns sex faktorer som påverkar vilken metod som 

företag bör använda sig av vid kunskapsanskaffningen:  

1. Om det redan finns samma teknik ute på marknaden som har utvecklats av ett annat 

företag, är det en fördel att skaffa sig kunskap genom en extern källa och slippa 

belastning på det egna företaget, med andra ord köpa teknik.  

2. Spelar tiden en viktig roll, är det önskvärt med kortare utvecklingstid, följaktligen blir det 

lämpligt att välja make-buy. Att utveckla teknik internt tar längst tid och bör inte väljas 

inom en industri som kräver en snabb anpassning till nya marknadsförändringar.  

3. Om företag strävar efter ett längre hållbart resultat från innovationer bör det välja make-

strategi, då make-buy-strategin ger ett mindre lönsamt resultat då företagen måste dela på 

vinsterna.  

4.  Om ett företag saknar kunskap inom teknikutveckling samt tillgångar är make-buy den 

lämpligaste, då den ger möjlighet för företag att få tillgång till kunskaper som krävs för 

en egen teknikutveckling, men även fördela de finansiella riskerna med att utveckla en 

teknik.  

5. Buy strategin är också lämplig om företag prioriterar låga utvecklingskostnader, detta kan 

uppnås genom att två företag kan dela på resurserna och därmed sänka 

utvecklingskostnaderna, således är det den billigaste strategin. Ett samarbete mellan små 

och stora företag är ganska förekommande då små företag tenderar att utveckla teknik 

som de senare inte är kapabla att sälja, vilka stora företag är experter på.  

6. Att ha kunskaper om marknaden är lika viktigt som att ha tekniska kunskaper när det 

gäller innovation. Detta för att det finns en stor risk att företag satsar på fel 

tekniskutveckling om det inte har kunskaper om marknaden och kundbehovet. Att 

samarbeta med andra företag är en smart strategi om företag inser att lansering av 
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tekniken kommer att ske under samma tid. Genom att samarbeta kan även risken för att 

företagets produkter slås ut av konkurrenternas minskas, å andra sidan om ett företag inte 

kan hitta en samarbetspartner och inte är kapabelt att på egen hand sälja sin produkt är det 

lämpligt att sälja produkter till andra företag och få in intäkter (Vittorio, 2001).  

Enligt Cruz-Cazares, Bayona-Aez och García-Marc (2010) har alla tre strategierna både för- och 

nackdelar. Buy-strategin anses, enligt dem, vara en kostsam strategi, på grund av den tid som 

krävs till förhandling och genomdrivande av kontrakt, som ger kortsiktigt resultat. En annan 

nackdel som buy-strategin har och som även kan påverka innovationseffektiviteten är externa 

beroenden, funktionella olikheter och samordningsproblem mellan företagen. De fördelarna som 

Buy-strategin har är bland annat att den anses vara mer pålitlig, det blir lättare att förutse och 

reducera risker, den kan lösa prestationssvårigheter samt öka möjligheten att få tillgång till ny 

teknologi och kunskap. 

Make-strategin har endast en positiv inverkan på företag inom lågteknik. Kategoriseras ett 

företag som högteknologiskt ska det tillämpa make-buy-strategin för att öka 

innovationsprestationen och erhålla ett hållbart resultat. Nackdelar som strategin har är att det är 

svårare att förutse risker och är mer tidskrävande vid marknadsföring av produkterna. Företagen 

riskerar även att bli ineffektiva i innovationsprocessen om FoU avdelningen inte är flexibel vid 

sin forskning. Fördelar med make-strategin är att den underlättar informationsflödet inom FoU 

avdelningen och de inblandade i innovationsprocessen. Eftersom kunskapsanskaffningen sker 

internt i företaget leder det till att företaget kommer att erhålla en unik källa till kunskap 

samtidigt för att kunna utveckla en helt ny teknik och företag kommer inte att påverkas av 

externa omständigheter vid värdering av innovationsbehov. Make-strategin är även 

kostnadseffektiv då företag kan frångå transaktionskostnader som uppstår vid köp av andras 

teknik (Cruz-Cazares, Bayona-Aez och García-Marc, 2010).  

Fördelar med make-buy strategin är de spillover effekter som kan gynna och förbättra de interna 

FoU-aktiviteterna. Denna kombination är gynnsam för företag som vill åstadkomma nya 

komplexa produkter, processer och teknologier mer tidseffektivt till marknaden. Detta förutsätter 

att företag kan effektivt utnyttja samt ta tillvara på de externa kunskaperna i kommersiella syften.  

Make-buy strategin förutsätter även att företag kan integrera extern kunskap med interna FoU 

aktiviteter (Cruz-Cazares, Bayona-Aez och García-Marc, 2010).   

 

2.1.2.2 Öppen innovation 

”Not all the smart people work for us. We need to work with smart people inside and 

outside our company” (Enkel, Gassmann and Chesbrough, 2009, s.311). 

Detta kan ge en förklaring till det som Lazzarotti och Manzini (2009: 618) menar med, att idéer, 

resurser och individer flyter in och ut ur organisationen. 
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Öppen innovation har förändrat synen på formulering av företagsstrategi. Förr var det en 

självklarhet att företag skulle försvara sin ledande position genom att etablera en strategi som 

hindrade konkurrens mellan de olika företagen som finns inom samma värdekedja. På senare tid 

har företagen valt att främja en kollektiv kreativitet genom att öppna sig för en mer 

samarbetsbaserad strategi, där flera aktörer kommer att delta i innovationsprocessen som 

problemlösare. Denna strategi innebär att kombinera grunden från den traditionella 

affärsstrategin med en mer öppenhet för innovation, vilket kommer att bidra med ett ökat 

värdeskapande. Denna strategi har också som fördel att värdet av insamlingen under 

innovationen inte kommer att gå förlorat. Öppen innovation är viktigt för företag som strävar 

efter en ledarposition genom innovation (Chesbrough & Appleyard, 2007; Lazzarotti & Manzini, 

2009). 

Företag har blivit mer öppna för öppen innovation eftersom strategin innebär en kombination av 

teknisk allians, resursfördelning och intern innovationsaktivitet, dem tillsammans kommer att ge 

företag en överlägsenhet gentemot de konkurrenter som inte väljer en öppen innovationsstrategi 

(Faems, de Visser, Andries & Van Looy, 2010). Chesbrough och Appleyard (2 007) definierar 

öppenhet som det sätt företag väljer att dela med sig kunskaper för ett förbättrat innovativt 

ändamål, detta leder till att inga av företagen har ensamrätten till innovationsresultatet. Öppenhet 

innebär också att det inte kan förekomma rivalitet mellan innovatören och efterföljande 

användare av tekniken, att alla ska ha tillgång till kunskapen eller tekniken. Denna öppenhet har 

även lett till ett ökat samarbete mellan företag från olika branscher, ett exempel är IBM: s datorer 

som har Microsofts operativsystem med Intels mikroprocessor. Andra forskare som har 

definierat öppen innovation är Lazzarotti och Manzini (2009). Enligt dem kan öppen innovation 

uppstå beroende på 1) förvärvningsform, 2) antal deltagande i gemenskapen, samt 3) användning 

av externa resurser vid innovationsprocessen. Vidare menar forskarna att en mer öppen 

innovationsprocess förutsätter flera deltagande samarbetspartners, samt flera tillämpningar av 

externa källor. Vidare kom de fram till att öppen innovation kan uppstå tillföljd av antalet 

deltagande i innovationsprocessen samt tillämpning av externa källor. Beroende på graden av 

dessa två variabler kan graden av öppenhet för nätverkssamarbete utvärderas. Forskarna kom 

fram till att det finns slutna och öppna innovationsmodeller, samt specialiserade och integrerade 

samarbetsmodeller (Lazzarotti & Manzini, 2009). 

En sluten innovationsmodell är vanligt förekommande i företag som befinner sig i 

nyproduktutvecklingsprocess och endast anlitar sig till extern kunskapskälla vid fåtal tillfällen i 

innovationsprocessen samt kännetecknas av ett fåtal inblandningar av andra aktörer vid 

innovationsprocessen. Företagen som strävar efter att nå teknisk överlägsenhet genom denna 

metod försöker undvika kostnader och risker som förknippas med öppen innovation genom att 

endast välja att satsa på intern FoU (Lazzarotti & Manzini, 2009)  

En öppen innovationsmodell kännetecknas av högt deltagande av andra aktörer under hela 

innovationsprocessen samt en professionell hantering av tekniska relationer. Företag som 

tillämpar denna modell utmärks i deras framgång samt har hög kompetens inom teknologi, 
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innovation och FoU aktiviteter på en internationell nivå. Deras framgång på den internationella 

marknaden har grunden hos deras tunga satsning på FoU som förknippas med höga tekniska och 

kommersiella risker (Lazzarotti & Manzini, 2009). 

Specialiserade samarbetsmodeller förekommer i företag som befinner sig i början av 

innovationsprocessen och därför välkomnar de alla aktörer att delta vid idéskapandet. Företag 

som tillämpar denna metod prioriterar FoU, service, kvalitet samt teknisk excellence, men inte på 

en lika hög internationell nivå som de ”öppna” företagen. Denna strategi är av mer defensiv 

karaktär och företagen satsar mer på stegvis innovation (Lazzarotti & Manzini, 2009). 

Det som skiljer en integrerad samarbetsmodell från en specialiserad arbetsmodell är att den är 

öppen för deltagande ifrån andra aktörer genom hela innovationsprocessen, men begränsar sig 

till endast fåtal partners så som kunder och leverantörer. Företagen som arbetar efter denna 

modell strävar inte efter teknisk excellence eller internationell kännedom, utan fokuserar mer på 

att hitta kommersiell framgång. Även kompetensen inom företaget är låg och beslutfattande vad 

gäller innovation och tekniska samarbetspartner är grundade på grundliga analyser (Lazzarotti & 

Manzini, 2009).  

Olika frågor som är viktiga att ha i åtanke för företag som främjar öppenhet, är betydelsen av att 

hålla samman alla bidragsgivare under en längre tid och även att sträva efter att hitta 

allianspartners som är verksamma inom olika områden. Genom denna variation kan företagen för 

det första få tillgång till differentierade kunskaper och resurser, vilket kan förbättra företagets 

innovationskapacitet, men även erhålla en finansiell framgång då företag lanserar en förbättrad 

produkt tidigare än sina konkurrenter och på sätt kan vinna fler marknadsandelar. Om det skulle 

vara så att en av bidragsgivarna väljer att gå ur gemenskapen kan det leda till en teknisk kollaps 

som kommer att ha påverkan på marknaden. Det är dessutom svårt att hitta nya bidragsgivare 

vilket kommer att öka chansen för en kollaps om gemenskapen inte håller. En annan fråga som 

är viktig att ha i åtanken är hur företag i gemenskapen kan dra nytta av denna teknik som det inte 

har ensamrätt till. Om företag inte kan dra nytta av gemenskapen kommer deras deltagande 

troligtvis inte bli så långsträckt (Chesbrough & Appleyard, 2007; Faems, de Visser, Andries & 

Van Looy, 2010).  

 

2.1.2.3 Co-opetition 

“Samarbete mellan konkurrenter är en förutsättning för innovativa företag att kunna 

konkurrera på dagens globala marknad” (Gnyawali & Park, 2011, s.651) 

Öppen innovation kan vara förklaringen till det andra fenomenet som på senare år har diskuterats 

flitigt i forskningen. Co-opetition innebär ett samarbete mellan två konkurrerande företag på 

samma marknad, i syftet att kunna förstärka sina marknadspositioner, skapa nya produkter, 

uppnå ett långsikt resultat samt öppna upp en ny marknad. Gnyawali och Park hävdar i sin studie 
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att co-opetition förekommer i hälften av företagen som väljer en samarbetsform till innovation 

(Le Tourneau, 2004,s.82; Gnyawali, He & Madhavan, 2004).  

Co-opetition är en strategi som gynnar företag inom den högteknologiska branschen, detta på 

grund av de snabba tekniska förändringarna som i sin tur kräver tung satsning på FoU för att 

kunna uppfylla en samstämmighet mellan olika tekniska standarder. Genom att samarbeta med 

de konkurrerande företagen kan företag få tillgång till resurser som krävs för framtida tekniska 

innovationer. En annan anledning till varför co-opetition anses vara en framgångsrik strategi för 

företag inom den högteknologiska branschen är på grund av de höga FoU kostnaderna. Genom 

att samarbeta med konkurrenterna kan denna kostnad fördelas mellan företagen samtidigt som 

kompetens och resurser kommer att ökas hos de samarbetande partnerna. Därför kallas co-

opetition för en win-win strategi, svårigheter som är förknippad med denna strategi är företagens 

strävan av att tillsammans skapa ett mervärde, samtidigt som konkurrensen uppstår mellan 

samarbetspartner om att kunna tillägna sig en större andel av det skapade värdet (Gnyawali & 

Park, 2011). Vidare hävdar forskarna att ett samarbete mellan två konkurrerande ledande 

företagen kan leda till större vilja till nya innovationer, men kommer även att leda till 

efterföljande co-opetition mellan andra imiterande företag. Co-opetition gynnar även 

konsumenterna eftersom stordriftfördelar som är förknippade med denna strategi kommer att 

leda till bättre produkter med sänkt pris.  

Även om co-opetition främjar tillväxt och ökad konkurrensfördel anses den vara en korsiktig 

strategi för företag som vill nå ett tillfälligt mål. En annan anledning till att den anses vara en 

kortsiktig strategi är på grund av strävan av inlärning och spillover effekt. Genom att samarbeta 

med sina konkurrenter kan det hindra de mindre effektiva företagens inlärning eller 

internationalisering (Zhang & Frazier, 2011). 

 

2.1.3 Catch – up 

”Att vara först ut på marknaden garanterar inte en seger” (Trott & Hartmann, 2009, s.720) 

Enligt Gao (2011) har tidigare strategier för att komma ikapp sina konkurrenter, tillämpats av 

företag från utvecklingsländer, blivit mindre effektiva. Till följd av globaliseringen har nya 

framgångsrika och effektiva strategier så som differentiering genom innovation, utveckla 

grundläggande teknik och kunna erbjuda en produkt som förknippas med lågt pris och bra 

kundservice uppkommit för latecomers att tillämpas för att överkomma nackdelarna som 

förknippas med latecomers.  

Latecomers är företag som tar sig in på en marknad senare än sin konkurrent och blir 

konkurrenskraftig i teknologi och ekonomi, denna metod kallas för Catch-up (Zhang, 2009). 

Catch-up kan definieras som ett fenomen som förknippas med latecomers från mindre utvecklade 

länder som försöker komma ikapp sina mer utvecklade konkurrenter inom det tekniska området.  

Fördelar som latecomers kan ha är att de kan imitera teknologier som har utvecklats av 
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firstmovers från utvecklade länder. Detta kan förknippas med det ena tillvägagångssättet för 

catch-up som kallas för leapfrogging. Genom denna strategi kan latecomers få tillgång till 

innovationer och teknologi som de senare kan använda sig av som konkurrensmedel mot 

firstmovers i progressiva och dynamiska branscher, som enligt Zhang (2009) är deras 

fördelaktiga branscher. Leapfrogging kan definieras som att latecomers kan hoppa över vissa 

steg, i och med att de inte behöver genomgå samma process som firstmovers då de redan har 

utvecklat en befintlig teknologi. Detta medför att latecomers kan påskynda deras process till 

catch-up (Wu & Zhang, 2010). Globaliseringen har också underlättat för latecomers att erhålla 

externa kunskapskällor genom tekniköverföring eller genom aktivt tekniskt lärande (Gao, 2011; 

Wu & Zhang, 2010). Enligt Zhu m.fl. (2011) kan latecomers erhålla en fördel just på grund av att 

de kan lära sig av deras ledande konkurrenter vad gäller erfarenheter och att samla in resurser på 

det effektivaste sättet. 

Ett annat tillvägagångssätt inom catch-up är path-following, istället för att latecomers påskyndar 

catch-up processen, väljer de att genomgå samma process som firstmovers, det vill säga utveckla 

sin egen teknik helt från grunden. Skillnaden mellan leapfrogging och path-following är att 

företag som väljer leapfrogging som catch-up strategi är mer teknikdrivna och företag som 

tillämpar path-following är mer marknadsdrivna (Lee & Lim, 2001). För företag som väljer att 

komma ikapp sina konkurrenter genom leapfrogging är allians med ledande utländska företag 

samt samarbete med universitet två viktiga källor som kan påskynda catch-up processen (Liu & 

Dalum, 2008).   

 

2.1.4 De tre positioneringsstrategierna 

För att förbli ett framgångsrikt företag på marknaden är det av stor betydelse för företag att 

utveckla en hållbar konkurrensfördel. Företagens positionering på marknaden är en viktig del av 

konkurrensstrategin och är avgörande om företag vill förbli framgångsrika. En bra 

positioneringsstrategi kan även bidra med en ökad inkomst även om marknadsstrukturen inte är 

gynnsam och den genomsnittliga lönsamheten är måttlig. Det finns tre basstrategier inom 

positionering; kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokus. Beroende på vilken av de tre 

strategierna företag väljer kommer deras konkurrensfördelar se olika ut. Det som skiljer dessa tre 

strategierna åt är att kostnadsöverlägsenhet och differentiering söker sina konkurrensfördelar i 

flera segment på marknaden, medan fokusstrategin söker sin konkurrensstrategi på just ett enda 

kundsegment på marknaden (Porter, 1998; Porter, 1983).  

 

2.1.4.1 Kostnadsöverlägsenhet 

Företag kan bli ledande lågkostnadsproducenter inom den högteknologiska branschen genom att 

tillämpa kostnadsöverlägsenhet som strategi, om målet är att producera en produkt till ett lågt 

pris. De kan uppnå kostnadsfördelar genom t.ex. skalekonomi, tillgång till råmaterial och 
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patentskyddade teknologier. Företag skär ständigt ner sina kostnader och undviker att 

administrera kostnader på områden så som FoU, service, personlig försäljning och reklam. Det 

som många företag har missat är att för att kunna bli kostnadsledare och vad som möjliggör 

konkurrensfördelar med kostnadsöverlägsenhet som strategi förutsätter att företaget inte 

konkurrerar med andra företag om denna position. För att kunna erhålla konkurrensfördelar 

genom denna strategi kräver det att företag har ”ett brett sortiment med närsläktade produkter 

för att kunna omfördela kostnaderna och betjäna alla större kundgrupper för att skapa volym” 

(Porter, 1998; Porter, 1983).  

Enligt Vittorio (2001) kommer företag som tillämpar kostnadsöverlägsenhet endast att 

genomföra en produktteknologisk förändring om den kan leda till fördelar i reducerat material, 

lättare tillverkning samt förenklat logistiksystem. En förändring i tillverkningsprocessen är 

lämplig om företaget kan uppnå skalekonomi, högre produktivitet och effektivitet i FoU eller om 

de kan skydda och utveckla sin inlärningskurva. Det kan uppnås med hjälp av externa aktörer 

exempelvis konkurrenter, kunder och leverantörer. För att hindra andra att ta del av denna 

kunskap kan företaget skydda den unika kompetensen genom patent och intern utveckling av 

prototyper. Anledningen till varför företag väljer att göra en förändring i produkttekniken och 

tillverkningsprocessen är att behålla sin ledande marknadsposition.  

 

2.1.4.2 Differentiering 

Differentieringsstrategin värdesätter ett företags unika egenskaper hos dess produkter som 

uppskattas hos kunder. Dessa egenskaper kallas även för dimensioner och kan vara i form av 

teknologi, märke eller kundservice. Ett företag som kan kombinera flera av de dimensionerna 

anses vara ett företag som har lyckats bäst med sin differentieringsstrategi. Dessa företag 

kännetecknas av sina unika produkter till ett accepterat pris. Konkurrenskraften hos 

differentieringsstrategin ligger hos att den garanterar märkeslojalitet bland konsumenterna, vilka 

är mindre priskänsliga. En nackdel med denna strategi är omöjligheten i att uppnå hög 

marknadsandel eftersom produkten är just riktad mot fåtal segment på marknaden. Det kan även 

vara så att kunderna inte är villiga att betala ett högre pris, som uppkommer inom forskning, 

produktdesign, kundstöd samt kvalitet i sambandet med denna unika produkt som skiljer sig från 

mängden (Porter, 1998; Porter, 1983).  

För att kunna uppnå en hållbar ledande position på marknaden och behålla sin 

konkurrensförmåga, måste företag med differentieringsstrategi värdera om en förändring i 

produkttekniken om det kan leda till förbättrad produktivitet, förbättrad funktion på produkten 

samt förbättrad leveranskapaciteter. Om dessa villkor kan uppnås kan de välja att genomföra en 

förändring i produktteknologin. Samma utvärdering gäller för företag som överväger förändring i 

tillverkningsprocessen, förändring är endast fördelaktigt om det visar sig ge företaget en 

förbättrad kvalitetskontroll, kortare responstid för den tekniska förändringen samt kortare 

produkttid till marknaden. (Vittorio, 2001). 
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2.1.4.3 Fokusering 

Det som skiljer fokuseringsstrategin ifrån de andra två positioneringsstrategierna är att den 

förutsätter positionering inom bara ett kundsegment inom en industrimarknad. Strategin är 

utformad efter ett målsegment och därmed även konkurrensfördelarna. Fokuseringsstrategin är 

indelat i kostnadsfokus och differentieringsfokus. Båda strategierna innebär en differentiering 

mellan strategin som tillämpas på målsegmentet och andra segment inom industrin. 

Fokuseringsstrategin är lämplig om ett visst kundsegment har speciella kostnadsbehov eller 

produktions- och leveranssystem (Porter, 1998; Porter, 1983).  

Företag som har kostnadsfokus som strategi och överväger en förändring i produktteknik, ska 

utvärdera om en förändring kan leda till möjligheten att kunna utveckla de mest nödvändiga 

egenskaperna hos produkten. Det villkor som måste vara uppfyllt vid en förändring i 

tillverkningsprocessen är kostnadsminimering. Företag som har differentieringsfokus kan dra 

fördel och kan nå konkurrensfördelar genom en förändring i produkttekniken om företaget är 

kapabelt att utveckla de viktigaste produktegenskaperna för nischmarknaden, samt att kunna 

utveckla processparametrar som kan uppfylla detta (Vittorio, 2001)  

 

 

 

2.1.5 Motivering för valda teorier 
Tidigare nämndes en del kritik mot Peters och Watermans studie. Trots detta anses den vara den 

mest accepterade och kända verket inom området. Andra forskare har även kommit fram till 

samma resultat som Peters och Waterman vid liknande studier. Detta visar att de åtta 

framgångsfaktorerna är användbara för att studera framgångsrika företag, men att det kan finnas 
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brister och andra faktorer, som marknadsföring och den tekniska delen som bör läggas till för att 

få ett mer övertygat resultat. Därför tas strategier inom positionering samt FoU med i denna 

uppsats för att komplettera Peters och Watermans studie om mästarföretag. 

 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Catch-up 

Det finns en mängd forskning inom området FoU- strategier. Beroende på företagens storlek och 

egenskaper, skiljer sig dessa strategier från varandra. Bland annat har Zhu, Lynch och Jin (2011) 

undersökt FoU-strategier hos kinesiska företag i telekomindustrin med fokus på Catch up-

strategi. De kommer fram till att kinesiska företag i huvudsak använder sig av två olika tekniska 

tillvägagångssätt för catch-up, Path-following och Leapfrogging. Path-following syftar till att 

använda ny teknologi på lågkostnadsmarknad, medan leapfrogging tillämpas av företag som 

strävar efter att hoppa över vissa steg till nästa teknikgeneration. Forskarna menade att det 

statliga stödet kan spela en viktig roll i catch-up processen men är endast lämpligt för företag 

som väljer att tillämpa leapfrogging som catch-up strategi.  Forskarna kom även fram till att FDI 

är en positiv faktor för catch-up på grund av att det kan ge positiva spillover-effekter. 

 

2.2.2 Kinesiska företags FoU-strategier 
Di Minin och Zhang (2010) har undersökt multinationella kinesiska företags strategier vad det 

gäller FoU och utländska direktinvesteringar (FDI) i Europa. De kom fram till att företagen tog 

sig in i Europa genom olika tillvägagångssätt med olika mål för inlärning. Det visade sig att 

företagen hade en tendens att isolera sig från lokala partners och engagerade sig i en mer 

exploaterbar FoU verksamhet och anpassade teknologier utvecklade någon annanstans för den 

europeiska marknaden. De fokuserade mer på att få tillgång till bra inhemsk arbetskraft och 

teknik än lokala partnerskap. De konstaterade även att kinesiska företag inom tekniksektorn i 

bred utsträckning använder sig av greenfield investeringar i FoU, internationella tekniska 

allianser och fusioner av utländska FoU organisationer för öka sin tekniska förmåga. 

 

2.2.3 Make, Buy och Make-buy strategier 
Cruz-Cazares, Bayona-Aez och García-Marc (2010) undersökte effekterna av de olika FoU-

strategierna; make (intern), buy (extern) och make-buy (kombination av intern och extern) på 

företags innovativa prestationer i Spanien. De kom fram till att FoU-strategierna har en positiv 

inverkan på all innovationsutveckling. Däremot hade inte alla strategierna samma inverkan, 

make-buy strategin hade större effekt än buy-strategin. De kom även fram till att buy-strategin 

verkar vara bra på kort sikt, medan make-buy effekterna är större och håller längre. Make-

strategin hade endast en positiv inverkan på lågteknik-företag, med andra ord behöver medel- 
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och högteknologiska företag kombinera de båda strategierna för att öka innovationsprestationen. 

Detta gör make-buy strategin central för företag i högteknologiska miljöer. Vidare fann de 

empiriskt stöd för att effekterna av FoU-strategier på företagens innovationsförmåga styrs av den 

tekniska styrkan inom företaget.   

 

2.2.4 Intern FoU och extern kunskapsinhämtning 
Cassiman och Veugelers (2006) analyserade hur intern FoU och extern kunskapsinhämtning kan 

komplettera varandra. Resultatet visade att intern FoU och extern kunskapsinhämtning 

kompletterar innovationsverksamheten. Däremot påverkas samspelet dem emellan av andra delar 

i företagets strategiska omgivning. De kom även fram till att komplementitet är viktigare för 

företag som tillförlitar sig på grundläggande FoU, det vill säga vikten av universitet och 

forskningscenter som informationskällor till innovationsprocessen. Deras resultat får stöd av 

Enkel, Gassman och Chesbrough (2009), de kom fram till att företag som inte vill samarbeta och 

inte vill utbyta kunskap med andra företag, minskar deras kunskap på långsikt samt tappar 

förmågan att gå in i relationer med andra företag och organisationer i utbytes syfte. 

Almirall och Casadesus-Masanell (2010) undersökte när öppen innovation är överlägsen stängd 

innovation. De kom fram till slutsatsen att en öppen innovation möjliggör för företagen att 

upptäcka kombinationer av produkternas egenskaper som annars är svåra att föreställa under en 

integrering. Problemet med metoden är dock att det kan bli svårt att fastställa produktens 

utveckling om de samarbetande företagen har olika mål. Följaktligen är avgörandet för den bästa 

innovationsstrategin påverkat av utbytet mellan fördelarna med att upptäcka nya kombinationer 

av produktegenskaper och kostnaderna för optimal samordning på grund av företagens olika mål. 

Vidare kom de fram till att en stängd innovation är överlägsen när komplexiteten i partnerskapet 

är hög. En öppen innovation är mest lämpad när komplexiteten är låg, det blir lättare att överlåta 

kontrollen till en annan aktör i industrin och det får en positiv inverkan på produktutvecklingen. 

Gnyawali och Park (2009) har också undersökt hur intern FoU och externkunskapsinhämtning 

kan komplettera varandra, de kallar det för Co-opetition (samarbete och konkurrens mellan 

företag). De kommer fram till att Co-opetition är viktigt i högteknologiska sammanhang på 

grund av flera utmaningar som att; minska produktlivscykler, behovet av tunga investeringar i 

FoU, konvergens mellan flera tekniker och vikten av tekniska standarder. Forskarna kommer 

fram till att co-opetition är en utmaning men mycket användbar för företag med stora 

teknologiska utmaningar, för att skapa fördelar för samarbetande företag och för att främja 

teknisk innovation. Studien visar även att co-opetition mellan stora företag skapar efterföljande 

co-opetition mellan andra företag och resulterar i avancerad teknologisk utveckling. Vidare 

kommer de fram till att co-opetition spelar en viktig roll för att förstärka gemensam nytta såväl 

som att vinna proportionellt större andel av vinsten. De föreslår att co-opetition mellan stora 

konkurrenter inte bara kan vara fördelaktigt för tekniska framsteg utan även tillhandahålla 
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konsumenterna med bättre produkter och lägre priser. Drivkrafter för co-opetition är kortare 

produktlivscykel, konvergens av flera tekniker och öka FoU samt investeringar. 

Nobelius (2004) har kommit fram till att den sjätte generationens FoU-förvaltning förväntas 

koncentrera sig på forskningsdelen samt förstora och öka kompetensen genom att ansluta sig till 

lösa multiteknologiska forskningsnätverk. Ett utmärkt exempel på det är utvecklingen av 

Bluetooth SIG. Den sattes inte upp som en affärsenhet inom ett företag utan den skapades genom 

en arena av tusen samarbetande företag som utbytte idéer med varandra. Den nya tekniken 

bevisar ett exempel på engagemang av denna ”cross-industristrategi” och forskningssamarbete 

som blir allt vanligare i högteknologiska industrier. 

Segarra-Blasco, och Arauzo-Carod (2008) undersökte vilka faktorer som är bakomliggande till 

FoU-samarbete med fokus på faktorer som leder till FoU-samarbete mellan innovativa företag 

och universitet. De kommer fram till att samarbetet för ett företag är nära kopplat till 

egenskaperna för industrin och företagets egna egenskaper. Avgörande faktorer är FoU-styrkan, 

företagets storlek, om företaget tillhör en grupp med företag från samma bransch, produkt- och 

processinnovation samt tillgång till offentliga medel för FoU-verksamhet. Faktorer som påverkar 

företagets benägenhet för FoU-samarbete med universitet är intern FoU och avtal med kunder, 

leverantörer och konkurrerande partners. Författarna kom fram till att företag inom 

högteknologiska branscher där FoU intensiteten är hög är mer benägna att samarbeta med 

universitet. Samarbete med universitet ökar med större företagsstorlek. Företag som både ägnar 

sig åt process- och produktinnovation är mer benägna att ingå i FoU samarbete.     

 

2.2.5 Teknikföljare 

Forskare har även undersökt hur FoU strategier bör se ut hos teknikföljare. Forbes och Wield 

(1999) kom fram till att det är viktigt med specifika inlärningsmekanismer och de argumenterar 

för att egen/självständig FoU verkligen krävs hos teknikföljare men en helt annan typ av FoU. 

Nämligen att FoU enheter, ska ha ett säte i företaget för att på så vis bli platsen för organiserat 

lärande, problemlösaren för problem i produktionen, egenkunskapslagret (storehouse) och 

”grindvaktare” samt att företagen ska ha fokus på självständig design och 

produktutvecklingskapacitet. Konkret kommer de fram till att vad followers behöver göra är att 

FoU ska ske inom företaget och inte på självständiga labb, de ska fokusera mer på utveckling än 

forskning och att bör lära sig den senaste tekniken av ledare. 

 

2.2.6 Patent 
Tsuji (2001) och He, Lim och Wong (2006) kommer fram till i sina studier att andra sätt för 

företag att konkurrera med FoU är att satsa på och utveckla sina patent. Denna strategi användes 

av Ericsson när de gick om Motorola på telekomutrustningsmarknaden (He, Lim och Wong, 

2006). Många företag överväger patent som en källa till konkurrentkraft och betonar således 
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förvärvsdelen i deras affärsstrategi. På det här sättet kan de upprätthålla sitt produktövertag över 

sina konkurrenter på marknaden (Tsuji, 2001). 

Chesbrough, Lim och Ruan (2007) gjorde en kvantitativ fallstudie av IBM, Intel och AMD för 

att utforska deras tekniska utveckling. De kom fram till att förändringar mellan företags rivalitet 

påverkar deras patenteringsstrategier samt att FoU-strategier och ömsesidigt beroende av 

kunskap förblir stabilt trots förändringar i konkurrenskraftiga och kooperativa regimer. Vidare 

visar deras studie att FoU-strategier med avseende på öppen innovation utvecklar co-opetition 

över tiden mellan företag. 

Sammanfattningsvis finns det en mängd olika FoU-strategier företag kan tillämpa. Den 

gemensamma nämnaren för utvalda artiklar är att alla dessa strategier kan vara framgångsrika för 

företag i högteknologiska branscher. Strategierna lämpar sig olika beroende på vilka egenskaper 

företagen har. Det företagen bör ta i beaktning är om de är en nykomling på marknaden, är en 

teknikföljare eller redan har en ledande position. FoU-strategin lämpar sig även olika beroende 

på vilken kunskap företagen är i behov av samt vad företagen ämnar uppnå med den nya 

tekniken. De valda artiklarna är relevanta för vår studie då vi vill undersöka hur Ericssons samt 

Huaweis FoU-strategier ser ut samt hjälpa oss att förstå varför de möjligtvis väljer olika 

strategier för olika ändamål. 
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3. Metod  
 

I metodkapitlet redogörs för metodvalet samt tillvägagångssättet för att genomföra 

undersökningen. Kapitlet avslutas med metod- samt källkritik. 

 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Studien har en deduktiv ansats då den utgår ifrån befintliga teorier för att generella antaganden 

om verkligheten ska kunna göras (Trost, 2010). 

 

3.2 Fallstudie 
Bland de studier vi har tagit del av (Cassiman och Veugelers, 2006; Segarra-Blasco, och Arauzo-

Carod, 2008; Almirall och Casadesus-Masanell, 2010; Cruz-Cazares, Bayona-Aez och García-

Marc, 2010;) har de flesta genomfört kvantitativa undersökningar då syftet har varit att 

undersöka avgörande faktorer för vilken typ av FoU-strategi företag väljer eller vilka faktorer 

som leder till samarbete mellan företag. Fördelar med en kvantitativ metod är att de empiriska 

data ofta kommer från en säker källa samt att undersökningen sker medvetet och strukturerat, 

metoden har således mer tyngdpunkt på data än teori och har en bred och omfattande täckning. 

På grund av det ökar sannolikheten för att urvalet är representativt och således sannolikheten för 

att undersökningen är generaliserbar. Nackdelarna med metoden är att den saknar djup och 

detaljer, till följd av detta har den en tendens att begränsa uppmärksamheten till resultat av 

relationer och sociala processer och lämpar sig bäst för kvantitativa undersökningar (Denscombe, 

2009).  

Andra forskare inom ämnesområdet har använt sig av fallstudier för att undersöka strategier hos 

specifika företag i teknologiska branscher (Gnyawali och Park, 2011; Tsuji, 2001) eller strategier 

för företag med ett specifikt ursprung (Liu och Dalum, 2008). 

Enligt Gummesson (2000) är fallstudier en användbar strategi just för att studera 

företagsprocesser samt studier med förklarande syften. Fördelen med att använda sig av en 

fallstudie är möjligheten att kunna studera objekten i detalj, detta är något som vanligtvis inte 

surveyundersökningar klarar av. Fördelen med fallstudier är att den möjliggör en helhetssyn av 

processen, den ger oss möjligheten att studera företagen i detalj, att studera många olika 

aspekter, jämföra och undersöka dem i relation till varandra, att undersöka processen i sin totala 

miljö och även utnyttja vår förmåga för förstående (Denscombe, 2009).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Metodens starka sidor är att lämpliga tillvägagångssätt och källor kan användas för att undersöka 

det man finner intressant i de relationer och processer som undersöks och blir således en 

uttömmande forskningsmetod. Metoden ger även ett bra resultat av studier som utgår ifrån 
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teorier och är således ett passande tillvägagångssätt för studier med deduktiva ansatser 

(Denscombe, 2009; Yin, 2007).  

Nackdelarna med metoden enligt Denscombe (2009) och Yin (2007) är svårigheten att 

generalisera resultaten från en fallstudie samt bristen i trovärdigheten i de generella antaganden 

som görs utifrån resultaten. Yin (2007) menar dock att de är generaliserbara när det gäller 

teoretiska hypoteser, men inte populationer och således gör man en analytisk generalisering 

istället för att beskriva frekvenser. Det är därför viktigt att styrka resultaten med studier av 

liknande art. En annan nackdel med metoden är att den kan bli påverkad av faktorer som är 

personliga eller situationsberoende (Wallén, 1996). Gummesson (2000) nämner att kritik som 

riktar sig till fallstudier är dess brist på statistisk reliabilitet och validitet. Å andra sidan menar 

han är det möjligt att generalisera resultaten från en fallstudie, men att det måste betraktas på 

olika sätt. Används djupstudier för att till exempel undersöka effekterna av förändringar i 

företagsstrategier, kan man misstänka att dessa kommer att finnas i andra företag. 

Denna uppsats fokuserar på en djupgående redogörelse för processer, förhållanden och 

erfarenheter som förkommer hos två studieobjekt, Ericsson och Huawei. Av den orsaken väljs en 

kvalitativ metod i form av en fallstudie med förklarande karaktär av de båda företagen. Vi anser 

att det är en lämplig metod eftersom det är ett passande tillvägagångssätt för undersökningar med 

deduktiva ansatser.  Vi är även ute efter att studera objekten i detalj och gå in på djupet på de 

valda studieobjekten. En fallstudie är en lämplig metod för undersökningen då den ger möjlighet 

att undersöka forskningsfrågorna på djupet samtidigt som den förklarar komplexiteten och 

subtiliteten i verkliga händelser (Denscombe, 2009). Vidare är en fallstudie lämplig om 

undersökningen ska besvara frågor som ”Hur”? av den orsaken att man vill följa ett objekt över 

tid snarare än undersöka frekvenser (Yin, 2007). 

 

3.4 Data- och litteraturinsamling 
Datainsamlingen består av både primär- och sekundärdata, den första i form av intervjuer och 

den andra i form av vetenskapliga artiklar samt årsredovisningar hämtade ifrån företagens 

hemsidor och Baidu.com (kinesisk sökmotor). Litteraturinsamlingen görs till stor del via 

databaserna Business Source Primer, Emerald samt Google Scholar och Södertörn Högskolas 

bibliotek. Sökord som används för att hitta lämpliga artiklar är: R & D, Open innovation, Co-

opetition, Catch up, Telecom, Ericsson, Huawei, R & D-strategies, strategy och dessa i 

kombination med varandra. 

 

3.5 Tillvägagångssätt 
Innan undersökningen påbörjas läses en rad vetenskapliga artiklar inom det valda ämnesområdet 

för en bredare kunskap inom ämnet. Genom att göra detta blir det således lättare att identifiera 
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problemet i undersökningen samt utforma forskningsfrågorna som i sin tur underlättar valet av 

metod, som i det här fallet är en fallstudie. Nästa steg är att identifiera de studieobjekt som är 

intressanta för undersökningen där Ericsson och Huawei väljs. För att kunna analysera våra 

studieobjekt görs en litteraturgenomgång av teorier behandlande FoU- och 

positioneringsstrategier samt teorier behandlande framgångsfaktorer. Även en 

litteraturgenomgång av tidigare forskning görs för att se vad andra forskare inom ämnesområdet 

har kommit fram till. Därefter väljs lämpliga medel för att samla in relevant data. 

 

3.5.1 Intervju 

För att genomföra fallstudien intervjuas företagen Ericsson och Huawei, i syfte att lättare kunna 

särskilja samt urskilja varierande handlingsmönster i företagens strategier (Trost, 2008). Temat 

för intervjun med företagen var internationellt företagande. Våra reflektioner samt slutsatser 

baserat på dessa intervjuer redovisas under kapitel 4. För att kunna strukturera intervjun och 

utforma frågorna utgår vi ifrån olika teorier behandlande framgångsfaktorer, FoU samt 

positionering. Frågorna blir indelade i olika rubriker som är centrala för framgångsfaktorerna 

samt för processerna för FoU- och positioneringsstrategier. Intervjuerna är semistrukturerade då 

frågorna är öppna och färdiga från början, indelade i de berörda ämnena. För att inte gå miste om 

värdefull information spelas intervjuerna in för att sedan transkriberas, detta för att det är lättare 

att kunna gå tillbaka och snabbt hitta värdefull information. För att lätt kunna arrangera 

intervjuerna genomförs personliga intervjuer på respektive företags kontor. Fördelarna med 

denna typ av intervju är att uppfattningar och synpunkter som dyker upp kommer ifrån en källa 

samt att de är lätta att kontrollera (Denscombe, 2009). De frågor som inte besvaras under 

intervjun, besvaras via e-mail för att vi inte ska gå miste om relevant information. 

Respondenterna i den här uppsatsen vill få möjligheten att vara anonyma. Ifrån Ericsson deltog 

två personer, båda med över 15 års anställning i bolaget. En av dem arbetar med personalfrågor 

såsom lön, ledarskap och organisationsfrågor och den andra personen har innehaft olika ledande 

befattningar inom forskning och utveckling. Ifrån Huawei deltog en person som framförallt 

jobbar med public affairs, media relationer, CSR och intern kommunikation, men även lite med 

events och sponsring. Representanten har en magister från Handelshögskolan i Göteborg och har 

jobbat som PR-konsult för Porter Novelli i Bryssel och har därefter jobbat på AxiCom Cohn & 

Wolfe i Norden som Account Manager/Försäljningsansvarig/Marknadsansvarig. 

 

3.5.2 Årsredovisningar  

Metoden tillåter oss även att använda flera olika källor och data. Därför genomförs även en 

kvalitativ undersökning av företagens årsredovisningar för att få kompletterande information om 

företagens FoU- och positioneringsstrategier samt framgångsfaktorer. Genom att tolka texterna i 

dessa, jämföra dem med teorin och dela in dem i centrala begrepp utifrån de olika 

framgångsfaktorerna och strategierna, avgörs vilka typer av faktorer samt vilken typ av strategi 

företagen tillämpar under ett specifikt år. För att ta ut relevant information ur årsredovisningarna 
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delar vi in teorin i olika rubriker och karaktäriserar dessa med de egenskaper som förknippas 

med dem, för att kunna avgöra under vilken rubrik informationen hör hemma. Passar en text in 

under flera rubriker placeras den under den mest lämpade. Senare i analysen kommer dessa 

faktorer och strategier i texten behandlas separat. Genom att strukturera empirin på detta sätt 

underlättar det för oss att analysera den data vi får fram samt tydliggöra hur företagens strategier 

ser ut för varje år och förändringarna i dem. För att analysen ska vara lätt att följa, delas den in i 

de utvalda teorierna och analyseras sedan i turordning utifrån dessa samt tidigare forskning. För 

att få tag i företagens årsredovisningar används respektive bolags hemsida samt Google.com och 

Baidu.som. Alla årsredovisningar från 2004 fram till och med 2011 undersöks. Anledningen till 

detta urval beror på att Huaweis årsredovisningar inte finns tillgängliga för tidigare år. 

 

3.6 Metodkritik 
Det är av stor vikt att visa korrektheten hos resultaten från den kvalitativa undersökningen, det 

vill säga verifieringen av dem är viktig för att visa forskningens trovärdighet (Denscombe, 

2009). Enligt Yin (2007) finns det fyra kriterier man ska ta ställning till vid en kvalitativ 

undersökning; begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt reliabilitet. 

 

3.6.1 Validitet  
Begreppsvaliditet innefattar att det är viktigt att formulera de mått som används i 

undersökningen operationellt samt att datainsamlingen sker så subjektivt som möjligt. För att 

stärka begreppsvaliditeten kan tre tillvägagångssätt användas. 1) empiriska källor kan användas 

under insamlingsfasen för att få en sammanlöpande undersökningsform, 2) en beviskedja kan 

upprättas vid insamlingsfasen, men detta menas att data kan komma ifrån olika källor. Det finns i 

huvudsak sex källor; personliga eller informella anteckningar, formella skriftliga källor, intervju, 

direkt observation, deltagande observation och fysiska artefakter och 3) nyckelinformanter tillåts 

granska ett utkast till fallstudierapporten (Yin, 2007). 

I huvudsak används empiriska (erfarenhetsmässiga) källor samt en beviskedja för att stärka 

begreppsvaliditeten i undersökningen. Detta görs genom en litteraturgenomgång av tidigare 

forskning samt genom formella skriftliga källor (årsredovisningar) och intervjuer. 

Årsredovisningarnas starka sidor är att de kan granskas flera gånger, de är diskreta i den 

meningen att de inte är efterskapade följder av studien samt täcker händelser och tid. Nackdelen 

med dessa är att det ger ett oriktigt urval om insamlingen är ofullständig, de kan även ge en 

oriktighet i undersökningen om de är för subjektiva. Styrkan i intervjuerna är att de är 

målinriktade i den meningen att fokus ligger direkt på frågeställningarna i fallstudien och att 

upplevda kausala samband kommer till insikt. Brister med intervjuer är att resultaten kan bli 

oriktiga om frågorna är dåligt formulerade, svaren kan vara oriktiga samt det finns risk för 

respondenten ger de svar som han eller hon tror att intervjuaren vill ha (Yin, 2007).  
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För att försäkra trovärdigheten i undersökningen används en triangulering av data. De data som 

tas fram ur årsredovisningar fungerar som hjälpmedel för att konkretisera samt förtydliga data ur 

intervjuerna, detta ökar tilliten i undersökningen (ibid.). I och med att undersökningen grundar 

sig på empirisk data från intervjuerna och således bygger på en detaljerad granskning, ger detta 

en gedigen grund för slutsatserna och därmed bidrar till undersökningens trovärdighet (ibid.). 

 

3.6.2 Reliabilitet  

Tillförlitligheten ska svara på om forskningsinstrumentet kan ge samma resultat om den 

tillämpas av andra undersökare. Detta är ett problem i en undersökning som baseras på intervjuer 

då undersökaren blir en integrerad del i datainsamlingstekniken. För att undkomma denna 

svårighet är det viktigt att återspegla de tillvägagångssätt och beslut som andra forskare har sett 

för att avgöra om de är ansedda procedurer och rimliga beslut. Det är därför av storvikt att tydligt 

redogöra för metoder, analys och beslutsfattande för att möjliggöra att forskningsprocessen kan 

granskas (Denscombe, 2009; Yin, 2007). Genom att utförligt beskriva tillvägagångssättet samt 

analysprocessen stärker vi reliabiliteten i undersökningen. Vi anser även att tillförlitligheten 

stärks med hjälp av årsredovisningarna, dessa kan granskas av andra undersökare som kan 

komma fram till samma resultat. 

 

3.7 Källkritik 
Majoriteten av källorna i undersökningen grundar sig på tidigare forskning vilket anses vara 

tillförlitliga källor då dessa redan är utvärderade och granskade. Genom att använda sig av 

tillförlitliga källor stärks trovärdigheten i data, analys och därmed slutsatsen. Källor som är 

mindre pålitliga är den information som är hämtad från företagens hemsidor och ur 

årsredovisningarna, det finns risk att informationen är subjektiv och vinklad och på så vis inte 

återspeglar verkligheten i sin helhet. I och med att stor del av informationen berör företagens 

strategier anser vi ändå att den kan ge en rättvis bild av hur verkligheten ser ut. 
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4. Empiri 

 
I empiriavsnittet presenteras intervjuerna för respektive företag samt kvalitativ data ur 

företagens årsredovisningar. Empirin är indelad i liknande rubriker som i teorikapitlet för att 

underlätta för läsaren att följa med. 

 

4.1 Ericssons intervju 

4.1.1 Framgångsfaktorer 
 

Tonvikt på handling 

Informationsflödet på Ericsson sker via en kombination av de olika officiella och informella 

kommunikationskanalerna. Företaget använder sig av en företagstidning vid kommunikation 

mellan ledningen och anställda där de kommunicerar ut strategier. Den interna kommunikationen 

på företaget har blivit mer effektiv då de bättre kan kombinera de officiella och informella 

kommunikationskanalerna med varandra. Eftersom Ericsson är verksamma i 185 länder har 

kommunikationen i företaget alltid varit viktig. De har en decentraliserad beslutsmodell, där 

anställda inte behöver vänta på ledningsgruppen vid beslutsfattande. Även om Ericsson har en 

effektiv kommunikation kan informationen som finns på webben vara svår att hitta för en 

oerfaren anställd på grund av att det finns för mycket information, vilket gör att anställda har 

svårt att leta fram information i rätt tid. Således jobbar Ericsson mycket med att förbättra 

sökmotorer samt göra anonym information mer lättillgängliga för de anställda. 

 

God kundkontakt 

Kommunikationen med kunderna sker väldigt tätt på företaget. För att möjliggöra ett tätt 

samarbete, har de etablerat sälj- och kundrelationsorganisationer som särskilda organisationer, 

för varje kund. Personerna i dessa organisationer har en ansenlig närrelation med kunderna, 

vilket leder till ett tätt samarbete. För att kommunicera ut information till kunderna används alla 

tänkbara kanaler. Bland annat genom dessa regionala och globala organisationer, de har även 

”key account managers” som endast jobbar med kunderna. Hela Ericssons organisation är 

uppbyggd utifrån kunderna, för att vara kundnära. När de tillverkar en produkt strävar de efter att 

den ska passa konsumenternas behov och slå ut deras konkurrenter. Fokuset ligger först och 

främst på att uppfylla kundernas behov och genom att göra det kommer de även att kunna slå ut 

konkurrenterna.  

 

Självständighet och entreprenörskap 
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Det finns inga utpekade innovationsgrupper på Ericsson, alla förväntas att vara innovativa samt 

jobba med innovation. När Ericsson sätter ihop innovationsgrupper strävar de efter att ha olika 

egenskaper hos de deltagande, och på det sättet förstärka deras innovationsförmåga. Ericsson 

genomför kontinuerligt utvärderingar av innovationsgrupperna för att förkorta arbetsmoment, bli 

snabbare, samt få snabbare resultat och feedback. Nästan alla Ericssons verksamheter drivs i 

projekt, därför strävar de efter att ge frihet och stor rörlighet till olika projektgrupper. Det som är 

mindre rörligt i innovationsgrupperna är själva uppgiften, att det är ett jobb som ska göras inom 

en viss ram. Det kan skapa en frustration ibland hos innovatörerna, även kallade artister i 

företaget. De är personer som har många innovativa idéer men inte kan få realisera dem i detta 

stadium. Om kunden har beställt exempelvis en mjukvara som utför specifika funktioner får 

innovatörer inte ändra på det. Sedan när det är klart kan de låta innovatörerna ingå ett innovativt 

stadium igen. För att öka kunskapsnivån inom företaget, försöker Ericsson attrahera och 

anställda de bästa kursettorna. 

  

Produktiva människor 

Det finns flera sätt för Ericsson att motivera sina anställda till effektiva innovatörer. Företaget 

jobbar hela tiden med att erkänna innovativa personer, bland annat de som tar många patent 

belönas personligt och synliggörs på lämpliga möten. De som har tagit väldigt många poäng, blir 

speciellt uppmärksammade en gång om året och blir tilldelat speciella priser. Inom utvecklings- 

och forskningsorganisationen erkänns och uppmuntras anställda med idéer. Ericsson strävar inte 

heller att ha för mycket innovation, då de vill hålla en bra kvalitet på produkter och göra 

någonting som är repetitivt. 

 

Delta själv- motivera medarbetarna 

Många av cheferna på Ericsson har jobbat upp sig inom företaget. De börjar som forskare för att 

lära sig vad Ericssons verksamheter, de som har ledarkvaliteter blir som regel chefer. Detta gäller 

på forskningssidan, då Ericsson anser att det är svårt att rekrytera folk utifrån eftersom dessa inte 

har kunskaper om Ericssons områden. På tekniksidan har traditionellt chefer jobbat med tekniken 

till att bli chef för en grupp och sedan för en avdelning. När det kommer till servicesidan kräver 

det en annan typ av ledare, därför har företaget börja rekrytera folk utifrån samt genomfört 

uppköp för att får in chefer från andra företag. Mångfalden är någonting som Ericsson strävar 

efter, eftersom de anser att när de blandar externa och interna medarbetare, funkar det som regel 

bättre än om de skulle ha en stereotyp profil på alla positioner.  

 

Enkel form, liten ledning 

Företagets officiella organisationsbild förefaller hierarkisk, medan inom produktinnovation har 

företaget en flexibel kulturorganisation. Eftersom Ericsson är så stora, finns alla möjliga 
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varianter av organisationsformer inom företaget. Generellt på utvecklingssidan är det oftast en 

matrisorganisation. Det finns en ansvarig chef är för ett antal personer, som är kunniga inom ett 

visst område, dessa personer väljs ut av olika chefer till olika projekt. Det finns ett platt tänkande 

kulturellt, men det finns alltid en struktur i organisationen eftersom en chef inte kan ha hundra 

direktrapporterande, således indelas folk i grupper och det skapar en ofrånkomlig hierarki. Det är 

kunskapen, inte positionen, som är styrande på Ericsson. En medarbetare som kan någonting är 

viktig för företaget och är mer respekterad. 

Ericsson har en riktigt bra anpassningsförmåga till förändringar samt förmåga till 

problemlösningar. Det märks när företaget hamnar i kris, de är duktiga på att hantera 

krissituationer. Det är med processtyrningen de försöker åtgärda problem och med lite längre 

framförhållning försöker de få bättre prognoser, i det fallet behöver de inte ha kris. Men när det 

väl händer, är de bra på att lösa det och det tycker även Ericssons kunder. 

 

Den lösligt- fasta principen 

Beroende på vilka typer av problem Ericsson stöter på samt på vilken nivå de befinner sig på, är 

ledningens delaktighet varierande avseende problemlösningar. Ericsson anser att varje nivå i 

hierarkin har egna utmaningar och måste hitta egna sätt till problemlösningar. Den översta nivån 

formulerar företagets vision, att vara tekniskt ledande på marknaden, som senare delegeras ut 

under respektive enhet. Ericsson menar att ledningen styr ekonomin, medan cheferna på 

respektive nivå förväntas göra egna tolkningar på innebörden av visionen samt fylla med 

innehåll på hur de kan uppnå tekniskt ledarskap samt lösa problem. Ingenjörer och forskare 

tenderar att exkludera andra chefer från andra avdelningar och lyssnar först och främst på sin 

närmaste chef.    

 

4.1.2 FoU strategier 

Företaget lägger stor fokus på tekniskutveckling, tekniskt ledarskap och investerar ungefär 15 

procent av försäljningen på FoU, vilket enligt företaget är basen för ett teknologidrivet företag.  

De kombinerar även FoU starkt med kunddrivenhet samt affärsdrivenhet, men FoU har alltid 

varit en oerhört viktig del av Ericssons strategi. Sedan grundandet har Ericsson fokuserat mycket 

på kommunikationsteknologi, men det har ändrats lite på senare år. Företaget har varit tunga på 

digitala växlar, mobila system, nätverk och nätverksprodukter. Under de senaste tio femton åren 

har företaget vuxit ansenligt starkt på området Business Services. Över 50 000 utav Ericssons 

personal jobbar idag inom services, det är över hälften av företagets anställda. De jobbar i 

kundens nätverk, integrerar nya tjänster och underhåller kundens nät.  

 

De tre dimensionerna 
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Produktstrategin i Ericsson ser olika ut beroende på vilka delar man tittar på i bolaget. Vad det 

gäller Services, jobbar de tätt ihop med kunden i form av projekt och det är ofta stora 

teleoperatör. När det gäller forskning, jobbar de i projekt tillsammans med universitet, 

forskningsinstitut och kommande konkurrenter. Det första steget är inte att tänka på standard, 

utan på vilken teknik som är mogen om fem år. Om Ericsson utvecklar en teknik som redan finns 

på marknaden riskerar de att konkurreras ut av andra aktörer. För att bedöma vilken teknik som 

kommer att vara mogen om fem år jobbar Ericsson tätt ihop med den forskningsakademiska 

världen och ihop med konkurrenterna. Efter det börjar standardiseringsfasen för Ericsson, där de 

tillgängliggör tekniken globalt. Ett exempel är GSM som efter standardisering i Europa blev en 

världsstandard. För att andra ska kunna ta del av företagets patent tar företaget ut en låg avgift, 

det som företaget kallar för ”Fair and Resonable”. Framgången för 3G och 4G är tack vare 

införandet av öppna globala standarder, som är en viktig del i Ericssons strategi. För att ändå 

konkurrera med andra strävar Ericsson efter att ha något unikt. Detta kommer Ericsson att hålla 

hemligt, därför har de forskning och utveckling som syftar till att göra produkter speciellt bra i 

form av kundperspektiv. För att lyckas med detta har Ericsson etablerat en närrelation med 

kunderna för att underlätta ett tätt samarbete för förståelse för deras behov. 

 

Make, buy och make-buy 

När Ericsson vill anskaffa sig ny teknik eller kunskap kombinerar de olika metoder, JV, allianser 

med företag eller universitet, fusion och förvärv samt intern och extern kunskap. I områden där 

Ericsson vet att de är duktiga på gör de egenutveckling. Skulle de däremot ge sig in en bransch 

där de inte varit tidigare eller stärka sig i något teknikområde, gör de företagsköp.  

Ericsson jobbar även med informations- och kommunikationsteknologi som i dagens läge kan 

användas i många olika branscher som transportindustrin, bilindustrin, hälsosjukvård, 

distributionsföretag och livsmedelsföretag. Denna teknik kommer att ge Ericsson nya 

möjligheter att samarbeta med andra företag. Enligt företaget behöver de samarbeta med andra 

företag för att visa möjligheterna med kommunikation, samt få mera kunskaper om en ny 

industrisektor. Ett samarbete kommer att komplettera varandra och ge större möjligheter. Ett 

projekt som Ericsson driver är Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, som har mål att ha en 

koldioxidneutral stadsmiljö i Norra Djurgårdsstaden 2030. I det här projektet samarbetar 

Ericsson med eldistributionsbolag, byggbolag samt andra aktörer de inte normalt har jobbat ihop 

med. Vidare jobbar Ericsson även med universitet och forskningsinstitut i områden de inte är 

starka på eller tillämpningar av teknik. Främst samarbetar de med universitet för att titta framåt i 

tiden och inte för att hjälpa företaget med produktutvecklingen. 

Viktiga faktorer för Ericsson när de väljer metod för kunskapsanskaffning är tillgång till duktigt 

folk. Eftersom Ericsson anser att det är ett problem att deras interna arbetsgrupper blir äldre och 

äldre, strävar de efter att attrahera yngre till att välja Ericsson som arbetsgivare. För att lyckas 

med detta använder sig Ericsson av sociala medier så som Facebook, LinkedIn och Youtube. 
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Samarbetet med universitet sker genom att sätta ihop en grupp medarbetare från Ericsson med 

studenter ifrån universitetet under en projektperiod. Detta är enligt Ericsson ett interaktivt 

samarbete där båda parter lär sig av varandra. Ett annat sätt för dem att bygga upp kunskap är att 

köpa in kurser ifrån universiteten för att utbilda Ericssons egen personal. Däremot inom områden 

där de är absolut bäst på, står Ericsson själva för framtagandet av utbildningen.  

 

Öppen innovation 

Andra konkurrenter kan ta del av Ericssons tekniska innovationer då de jobbar med öppna 

globala standarder. Det är ett sätt för dem att bygga ett ekosystem i syfte att få fart på hela den 

globala industrin och på så sätt få ut mer produkter. De har även en egen hemsida där vem som 

helst kan komma åt utvecklingsinterface. Där kan människor utveckla produkter som bygger på 

telekomsystemet som Ericsson säljer globalt. Det är ett sätt att exponera deras teknik för andra 

och då exponeras de även för konkurrenterna. Motivet för varför de gör så, är för att de vill att 

den ska användas på så många ställen som möjligt och därmed öka trafiken i deras system, vilket 

leder till en kommersiell framgång. Det finns emellertid en gräns, någonstans sätter Ericsson 

stopp genom patent och håller speciella egenskaper för sig själva som är unika. Allt tar de inte 

till öppen innovation och standardisering, utan en viss del behåller de för att ha en 

konkurrensfördel på produkterna. 

Det finns många aktörer inblandade i Ericssons innovationsprocesser. När det gäller att sätta 

globala standarder för LTE jobbar de med akademi, konkurrenter och olika aktörer i början. 

Tillsammans kommer de överens om vilka teknikval som är klokast att göra om några år. Sedan 

går de in i den stora standardiseringsprocessen och då är länder över hela världen med. När 

standardiseringen är klar går de över i en konkurrerande fas och Ericsson vill vara ledande igen. 

Vilka aktörer som är delaktiga i innovationsprocessen varierar beroende på situationen. Vid ett 

integrationsprojekt jobbar de nära med en operatör och bygger en tjänst. I det fallet vill de göra 

det ihop med operatörer, men de kanske även måste använda andras produkter för att göra det. 

Aktörerna varierar således beroende på var i innovationsprocessen de befinner sig. Utvecklar de 

insidan på en 4G basstation gör de det själva och släpper inte in någon, möjligtvis en 

underleverantör som jobba tätt ihop med dem. På de områden där de vill ha konkurrensfördelar, 

begränsar de sig så mycket som möjligt, det får inte läcka till någon annan. Vid andra tillfällen 

vill Ericsson att andra ska komma åt deras teknik så att den sprids, för det gagnar dem själva. 

Ericsson samarbetar med konkurrenter på samma marknad vad det gäller forskning i det tidiga 

stadiet, det vill säga innan de övergår i en konkurrensfas.  

 

Co-opetition 

Ericsson upplever att co-opetition gynnar deras innovationsförmåga. Det viktiga att ha i åtanke, 

enligt Ericsson, hur mycket teknik som de vill ge bort. Det naturliga blir så lite som möjligt som 
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behövs för att sätta den globala standarden. Samtidigt vill de kunna konkurrera, således blir 

avvägningen svår hur mycket de ska satsa. Däremot tror de att innovationsförmågan endast 

gynnas av detta, det svåra är att skilja på vad som är intern innovation och vad de bjuder på utåt. 

Vidare fokuserar inte Ericsson bara på innovation på själva produkten, utan de har även ett stort 

innovationsarbete på hela logistik- och anskaffningsflödet samt på utvecklingsmiljöer, som 

innebär hur de tar fram sina produkter. Det sker otroligt mycket innovation på Ericsson som 

syftar till att ta fram och få ut produkter snabbare till marknaden.  

Ericsson har många olika typer av samarbetspartners, bland annat underleverantörer för olika 

leveranser. Generellt kännetecknas de av att leverantörerna ska hålla högkvalitetssäkring i syfte 

att Ericsson ska veta vad de får. Ett annat kännetecken är tillgång, de måste kunna leverera. De 

har även samarbetspartners i form av konsultföretag, universitet och högskolor. De viktigaste 

egenskaperna hos deras partners är att de både ska ha kompetens och resurser. Syftet med att 

välja en partner är för att få tillgång till spjutspetskompetens inom ett nytt område, eller 

komplettera de interna kompetenserna. 

 

Förändringar i Ericssons FoU-strategi 

Ericssons FoU-strategi har förändrats under de senaste 20 åren. I början gjorde de mycket själva, 

där allt ifrån komponenter och skruvar var tillverkade av Ericsson. Under senare åren har 

Ericsson använt sig av generellt tillgängliga plattformar för att kravet på utvecklingskapacitet 

utav hårdvara blivit mindre. Det som är unikt är mjukvaran och programvara som Ericsson 

stoppar in i produkter. Idag är företaget externt rankat som världens femte största 

mjukvaruföretag i vissa undersökningar.  

 

4.1.3 Positioneringsstrategi 

Tekniskt ledarskap inom FoU, service och personlig kontakt med kunder kombinerat med en bra 

balans mellan pris och prestanda viktiga faktorer för Ericsson. Differentiering gentemot 

kunderna sker genom ett tätt samarbete för att förstå kundernas unika behov, eller genom 

tjänsteintegration i kundernas nät för unika erbjudanden. De fördelar Ericsson har gentemot 

konkurrenterna är att de är ett globalt företag med en stark marknadsandel och på så sätt kan 

erhålla volymfördelar. Detta leder till att deras produkter också är priseffektiva. Ericsson anser 

att de inte är en särskild strategi som leder till framgång på marknaden, utan att det är en 

kombination av exempelvis global skalekonomi, tekniskt och tjänstledarskap. 

Ericssons sortiment består främst av kommunikationsteknologi, som kommunikationsutrustning i 

form av produkter och tjänster, installation och drift av nät, stödsystem för integration av nya 

tjänster, mätningar och kvalitetsförbättringar, mjukvaruuppgraderingar, underhåll och 

kundutbildning   
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4.2 Ericssons årsredovisningar 

4.2.1 Framgångsfaktorer 

För att effektivisera verksamheten genomförde Ericsson under 2004 organisationsförändringar i 

form av reducering av organisationsnivåer och marknadsenheter. Förutom detta värnar Ericsson 

om anställdas kunskaper och kompetenser. År 2004 var året då anställda deltog mest i den 

strategiska planeringen. Anställda kände sig involverade och deltagande i organisationen, fick 

klarare uppfattning om företagets framtida mål samtidigt som de arbetade mer produktivt och 

tillfredsställande. En annan undersökning som Ericsson genomförde visade dock på ett annat 

resultat, där anställda ansåg att de hade sämre möjlighet att påverka sin situation och upplevde en 

lägre grad av delaktighet. Under året genomfördes även ett utbildningsprogram för säljare för en 

bättre förståelse för företaget. För att anställda skulle känna sig involverade hade Ericsson en 

öppen ledarstil. Förutom anställda var även konsumenter och kunder viktiga för Ericsson. 

Företaget menade att trots att tekniken var viktig på marknaden, var det konsumenternas behov 

som var nyckeln till framgången. 

Ericsson har sedan de grundades varit föregångare när det gäller innovationer, bra på att leda 

branschen in i framtiden och möta kundernas önskemål och hållit vad dem har lovat. År 2005 

förblev de i starka och långsiktiga relationer med kunderna, vilket enligt Ericsson var avgörande 

för att lyckas med affärer. Under samma år genomförde Ericsson organisatoriska förändringar 

och strävade efter att ha enklare och bättre affärsprocesser än konkurrenterna. Denna förändring 

fick bra bemötande från Ericssons anställda som var överens med företaget om att de alltid ska 

utveckla produkter snabbare än konkurrenterna och leverera dem på överenskommen tid. Under 

året var kunden det Ericsson prioriterade och de strävade efter att utveckla den bästa tekniken 

genom närrelationer. Även anställdas kunskap och kompetenser stod i centrum för Ericsson, 

därför hade Ericsson en stimulerad arbetsmiljö där innovativa tankar kunde komma fram.  

Den organisatoriska förändringen fortsatte under år 2006. Genom att göra det ansåg Ericsson att 

de kunde stärka deras ledarskap samt marknadsställning. Under året valde Ericsson även att 

effektivisera sin verksamhet och fördelade resurserna på tre affärsenheter, där de hade störst 

möjligheter. På så sätt och tillsammans med dygnetrunt- support kunde Ericsson uppfylla 

kundernas behov runt om i världen. Även kundernas och anställdas betydelse för företaget 

underströks, att kunna uppfylla kundernas behov och motivera anställda var målet för Ericsson. 

Ericsson ville även utvidga affärer med befintliga kunder och inledda nya relationer med andra.  

Det var ingen nyhet att Ericsson under 2007 betonade betydelsen med nöjda kunder och 

kompetenta anställda samt dess innovationer. Under året införde Ericsson ett personligt 

utbildningsprogram. Företaget valde även att anpassa kostnaderna efter marknadssituation, men 

samtidigt satsade de på FoU för att stärka den starka positionen på marknaden.  

Ericsson strävade efter att vara en pålitlig partner genom att arbeta nära sina kunder för att kunna 

förstå deras strategier och mål. Förutom att kunna erbjuda sina kunder de bästa lösningarna var 
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värdeskapande och nöjda medarbetare två andra viktiga faktorer. Det var enligt Ericsson nöjda 

kunder och medarbetare som byggde upp konkurrensfördelar och skapade mervärde. 

Betydelsen av anställda återfanns även i årsredovisning 2009, där VD: n menade att de hade 

branschens bästa anställda samt att de kontinuerligt strävade efter att behålla och attrahera 

kompetenta anställda. Ericsson betonade betydelsen av delaktiga och motiverade medarbetare 

och nöjda kunder, vilka tillsammans skapade framgång. Den fortsatta goda kundrelationen 

underlättade för Ericsson att skapa mervärde produkter även i makroekonomisk motvind. 

År 2010 fokuserade Ericsson på en lösorienterad försäljningsprocess vilket ledde till att företaget 

började fokusera på bredden av sina utbud. Ericsson hade en företagskultur som lade tonvikt på 

innovationstänkande, snabbhet och lyhördhet, samt strävan efter att vinna affärer. I syftet att 

kunna genomföra detta införde Ericsson ett koncernövergripande program för medarbetarnas 

delaktighet och inflytande, samt ett program för ledarskapsutbildning. För att kunna bättre 

betjäna kunderna och behålla kompetenta medarbetare för framtida innovationstänk lade 

Ericsson tonvikt på en bra ledningsförmåga och kommunikation inom företaget.  

Under 2011 fortsatte Ericsson att samarbeta nära sina kunder och strävade efter att skapa 

framtidssäkrade lösningar samt tjänstekvalitet. För att kunna ha en organisationskultur som 

möjliggjorde detta utvecklade Ericsson en enhetlig karriärs- och kompetensutvecklingsmodell 

för att underlätta för medarbetarna vid val av karriärvägar. 

 

4.2.2 FoU-strategier 

År 2004 hade Ericsson som mål att utveckla nya tjänster och få större täckning, samt förbättra 

den interna processen. När Ericsson utvecklade en produkt hade dem alltid ett framtidstänk. För 

att lyckas uppfylla detta strävade Ericsson att investera i FoU och på så sätt blev beviljade på 

patent som de sedan använde som konkurrensfördelar. Genom att göra detta menade Ericsson att 

de kunde bevara deras tekniska ledarskap samt leda marknadsutveckling genom innovation. Att 

lansera nya produkter var det som Ericsson ansåg vara anledningen till deras tekniska ledarskap, 

att de alltid var först ut med en ny produkt eller lösning. Deras globala närvaro och 

skalekonomiska fördelar använde Ericsson som konkurrensfördelar på marknaden.  

Under år 2005 nämnde Ericsson att genom ett samarbete med andra människor kunde de hantera 

den tekniska utmaningen som fanns på marknaden. Ericsson strävade alltid att leverera 

lättanvända kommunikationstjänster till sina kunder. Förutom att kunna uppfylla kundernas 

behov var det även viktigt för Ericsson att vara först ut på marknaden med att lansera en produkt, 

därför var Ericsson tidigt involverade och bidragande till ny teknik. Detta kunde vara 

anledningen till varför Ericsson ville förkorta introduktionstiden samt främjade öppna 

standarder. I syfte att kunna förkorta introduktionstiden, skar Ericsson ner på antal FoU-center 

och på det sättet kunde öka effektiviteten. För att kunna erbjuda kompletterande produkter valde 

Ericsson under året att förvärva samt bilda JV och allians med andra företag. Vidare betonade 
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Ericsson betydelsen av den interna kunskapsnivån. För att behålla sin konkurrensförmåga och 

vara försäkrade på framtida tillgångar satsade Ericsson tungt på FoU. De två viktigaste områdena 

för Ericssons investeringar av FoU, låg under året hos nätinfrastruktur och mobilkommunikation. 

Under 2006 hade Ericsson som mål att växa snabbare än marknaden och detta menade Ericsson 

att de ville uppnå genom organisk tillväxt med strategiska förvärv. Därför valde Ericsson att 

förvärva andra företag i syfte att kunna komplettera med de egna resurserna. Ericsson har blivit 

känt för deras nytänkande och världsledande teknik tack vare öppna standarder och förmåga att 

utveckla tillförlitliga och kostnadseffektiva systemlösningar. Ericsson strävade även efter att 

utveckla ny teknik, vilket gjorde att de oftast var först ut på marknaden, vilket var enligt Ericsson 

en klar konkurrensfördel även för deras kunder som valde Ericsson som leverantör. Ericsson 

nämnde många av deras konkurrenter, som de även hade samarbete med.  

År 2007 höll Ericsson på att återhämta sig från den hårda krisen som drabbat dem under 2000-

talet. Precis som föregående år valde Ericsson en organisk tillväxt med strategiska förvärv. 

Förutom förvärv ingick Ericsson även i JV och allianser samt fick avtalskontrakt med andra 

företag. Under året etablerade Ericsson ConsumerLab, som ämnar ge svar på kundernas samt 

konsumenternas framtida beteende och trender. Förutom ConsumerLab hade Ericsson även en 

långsiktig relation med kunderna för bättre förståelse. Vid utformningen av strategier och mål 

använde Ericsson sig av en metod som säkerställde en analys av risker och möjligheter avseende 

finans, Kund/marknad, produkt/innovation, verksamhetseffektivitet och medarbetarnas 

delaktighet och inflytande. I strategiprocessen fastställdes först målet för de kommande fem åren, 

sedan analyserade risker för att till sist ledde till strategiformulering.  

År 2008 nämnde Ericsson att konkurrensdynamiken var avgörande för företaget vid formulering 

av strategi. För att genomföra detta använde Ericsson samma metod som föregående året. Under 

året bildade Ericsson JV och allianser med andra företag inom mobilplattformar och halvledare. 

Ericsson tillvaratog på kunskaper som de fick från olika projekt och samarbete för att skapa en 

synergieffekt mellan de interna och förvärvade kunskaperna. För att bättre förstå kunderna 

fortsatte Ericsson att jobba med ConsumerLab. 

Under 2009 anpassade sig Ericsson efter ekonomiska och konkurrensmässiga förändringar och 

analyserade marknaden vid målformulering. För att skapa ett bättre resultat genomförde Ericsson 

processförbättringar och utvärderingar för att säkra den bästa kompetensen. Trots att Ericsson 

genomförde analyser och anpassningar till marknaden gick deras JV med andra företag i förlust, 

tillföljd av en föråldrad produktportfölj och en minskad efterfråga på mobiltelefoner under 2009. 

Trots detta förhindrades företaget inte ifrån att förvärva andra företag, främst inom LTE-

marknaden. Detta var en marknad som var i fokus för Ericsson under året. För att bemöta 

efterfrågan på LTE lanserade Ericsson Evolved Packet Core-portfölj som var baserade på 

Ericssons befintliga paketdataprodukter för kärnnät.  
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Under 2010 uppgraderade Ericsson många av deras nätverk samt återtog anställda från sina 

kunder, vilket var en tradition för Ericsson, men även förvärvade företag inom konsulttjänster 

och systemintegration. För att utöka verksamheten i Korea förvärvades Nortels andel i JV: t LG-

Nortel. Det breda utbudet av produkter byggde på öppna standarder och Ericsson strävade efter 

att vara tekniskt ledande genom att ansöka om patent i syfte att senare licensiera till andra. 

Ericsson strävade efter att vara först med lansering av produkter eller lösningar. Bland annat en 

demonstration av första mikrovågsradioanslutning, värdens första inbyggda moduler för mobilt 

bredband och annan konsumentelektronik samt Ericsson Academy och Learning Services för 

öppna utbyten av idéer och kunskaper inom och utanför företaget. Ericsson valde att sträva mer 

efter att uppsöka kunder i nya segment så som myndigheter och företag inom hälsovård, 

transport samt el, värme och vatten. Tv- och medieföretag blev utöver dessa segment nya kunder 

för Ericsson under 2010. 

År 2011 strävade Ericsson som tidigare år efter att vara tekniskt ledande på marknaden och 

därmed kunde dra fördelar av skalekonomi och global närvaro. Att vara tekniskt ledande 

förutsatte att de var först ut med att lansera nya tankar och idéer, vilket Ericsson uppfyllde och 

därför ansågs vara en ”Thought Leader”. Ericsson tog även tillvara på kunskaper som erhållits 

under framgångsrika projekt. För att komplettera sin portfölj och ta sig in på nya tillväxtområden 

strävade Ericsson efter att förvärva andra företag inom exempelvis M2M, mobil laddning samt 

LTE. Vidare menade Ericsson att eftersom nästan alla produkter och tjänster byggde på 

branschomfattande samarbete var det en självklarhet att utvecklare avstod från sin ensamrätt och 

licensierade ut tekniken till andra som ville ta del av den.  

 

4.2.3 Positioneringsstrategi 
Under 2004 genomförde Ericsson ett kostnadsbesparingsprogram, trots detta ökade 

försäljningen. Kostnadsbesparingsprogrammet påverkade inte Ericssons tunga investering på 

FoU, dock har FoU-utgifter minskat. För att effektivisera verksamheten och skära ner på 

kostnaderna valde Ericsson att fokusera på strategiska viktiga områden. Vid framtagning av 

produkt hade Ericsson alltid ett framtidstänk och aktivt lyssnade på kunderna.  

År 2005 upplevde Ericsson en hårdare priskonkurrens och snabb utveckling. För att ändå kunna 

prestera och utveckla den bästa lösningen för deras kunder strävade Ericsson efter att arbeta nära 

kunder och ha långvariga relationer, och på det sättet kunde de utveckla skräddarsydda 

produkter. Ericsson erbjöd även kostnadseffektiva uppgraderingar eller migrering av nätverk. De 

lade tonvikt på tekniska innovationer, produktdesign och möjligheter att hantera 

systemintegration av helhetslösningar.  

Starka och långvariga kundrelationer var även under 2006 i fokus för Ericsson, samtidigt erbjöd 

företaget kostnadseffektiva lösningar och support samt möjligheten att hantera systemintegration 

av helhetslösningar. År 2006 var ett rekordår för Sony Ericsson som differentierade sig genom 
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funktionslika och attraktiva telefoner. På det sättet fick kunderna och konsumenter 

varumärkeskännedom.  

År 2007 upplevde Ericsson en hårdare och starkare priskonkurrens från kinesiska konkurrenter 

och därför anpassade kostnaderna efter marknadssituationen. Detta påverkade inte deras fortsatta 

investeringar inom FoU. För att kunna driva marknaden, skapa konkurrenskraft och bättre 

betjäna kunder valde Ericsson att dela upp verksamheten i segment. 

På grund av de försämrade marknadsförhållandena valde Ericsson under 2008 att genomföra 

kostnadsminskningar för att kunna återställa lönsamhet. Kostnadskontroll var en åtgärd som 

tillkom på grund av svårigheter att förutse efterfrågan. Enligt Ericsson rådde det en minskad 

efterfråga på produkter och tjänster, vilket ledde till ökad priskonkurrens. Detta hindrade 

emellertid inte Ericsson från att jobba nära sina kunder och valde under året att ge bättre service 

till de stora kundsegmenten.  

Kostnadsbesparingar genomfördes under 2009, och förluster inom JV påverkade företagets 

resultat negativt. Trots det negativa resultatet valde Ericsson att fokusera på strategiska områden 

så som LTE/4G teknik och kommersiella kontrakt samt Managed Services. Till följd av 

kostnadsbesparingarna minskade investeringar inom FoU, men fokus på innovationer påverkades 

inte. Under året genomförde Ericsson många åtgärder för att skapa effektivitet samt uppnå 

kortare ledtid. Ericssons JV lade fokus på mellanprisklassen och högre prisklasser.  

År 2010 upplevde Ericsson komponentbrist vilket ledde till svårigheter att fullt kunna bemöta 

kundbehovet inom mobilt bredband. Detta låg i grunden för bredare användning av smartphones 

och sjunkande priser. Ericssons IP Multimedia Subsystem möjliggjorde för kunderna att ha en 

bredare kommunikationsmöjligheter. Ericsson betonade betydelsen av att vid varje uppdrag 

kunna jobba nära sina kunder, bygga förtroende samt kunna använda deras expertkunskaper. För 

att kunna behålla det tekniska ledarskapet fortsatte Ericsson att satsa på FoU för att uppnå 

kortare ledtid och utvecklingstid. Kontinuerlig processförbättring och skalfördelar var två av de 

vägledande principerna som Ericsson hade. Även  kostnadseffektivitet låg i fokus för Ericsson 

under året, vilket enligt företaget kunde uppnås genom användning av fler standardiserade 

komponenter, sammanslagning av plattformar, effektiv programmering, effektivt 

projektgenomförande samt återanvändning av plattformar. 

Under 2011 upplevde Ericsson konkurrens från lågprisländer och strävade därför efter att uppnå 

kostnadseffektivitet och effektivitet inom alla delar av verksamheten. Kostnadsmedvetandet 

fanns under året även inom FoU. Enklare processer som Ericsson strävade efter kunde enligt de 

själva möjliggöras genom att titta på nya möjligheter inom mobilitet.  
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4.3 Huaweis intervju 

4.3.1 Framgångsfaktorer 
 

Tonvikt på handling 

Huawei är en nätverkande organisation som har en mycket informell kommunikation. Det är 

däremot svårt att hålla en strukturerad och formaliserad kommunikation, men de jobbar på att 

förbättra det interna informationsflödet. Huawei anser att den svåraste informationen att 

kommunicera är den inom företaget, då mycket är skrivet på kinesiska som är svårt att begripa 

om de anställda inte behärskar det främmande språket. För att ändå underlätta den interna 

kommunikationen anställer Huawei folk som behärskar språket. Huawei använder sig även av 

formaliserade kanaler omfattande intranät, personaltidningar samt nyhetsbrev för att förmedla ut 

information inom företaget. Det går hela tiden ut regelbunden information internt i företaget. 

Enligt Huawei har den redan kommunikationen blivit förbättrad, men enligt företaget behöver 

den formaliseras mer för att öka engagemanget bland alla anställda. 

 

God kundkontakt 

Kommunikation ut till deras kunder förmedlas genom deras kundansvariga samt via olika 

kommunikationskanaler. Huawei har tre olika affärsområden, beroende på vilket område kan 

kommunikationen ut till kunderna förmedlas antingen via säljare och partners eller genom 

marknadsföring, sociala medier och återförsäljarleden. Informationen kommuniceras även ut till 

kunderna indirekt via pressrelease, nyhetsrum och webben. Enligt företaget är informationsflödet 

lättillgängligt i företaget, att det är upp till varje kundansvarig att anpassa informationen till sina 

respektive kunder. Om det sker en förändring, rättning av felskrivningar i tidningarna eller vid 

krishantering skickas informationen till kunderna. När Huawei tillverkar en produkt strävar de 

efter att anpassa den till konsumenter snarare än att slå ut konkurrenter. För dem handlar det om 

kunden i alla lägen, men de jämför alltid med konkurrenternas produkter för att hitta en bra pris- 

och funktionsnivå. I slutändan handlar det ändå alltid om konsumenten, att de ska ha en 

betydelsefull produkt. 

 

Självständighet och entreprenörskap, samt produktiva människor 

Företagets innovationsgrupper och FoU i Kina ska bidra med idéer och grundläggande forskning, 

närmare produktutveckling ligger i Sverige. Anledningen till det är för att det inte är lika 

avancerat och inte kräver lika lång erfarenhet som exempelvis konceptutveckling. Det är de 

första tidiga stadierna de jobbar med i Sverige Därför ser friheten och rotationen väldigt olika ut i 

innovationsgrupperna, beroende på var i organisationen man befinner sig. Huawei tror att deras 

styrkor jämfört med deras konkurrenter är att de är väldigt öppna för idéer och kan snabbt ta det 
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till en produkt, deras produktutveckling går snabbare än vad konkurrenternas gör. Friheten och 

rotationen är ganska hög och arbetsuppgifterna byts ofta. 

 

Delta själv- motivera medarHuaweirna 

I princip är alla anställda i moderbolaget delägare eftersom Huawei är ett privatägt bolag. Därför 

jobbar alla som är baserade i Kina för sig själva, i alla fall de som valt att köpa aktier i bolaget. 

Motivationen för att göra ett bra jobb styrs således efter det och även av bonusar. Men det 

handlar även om utmanande arbetsuppgifter att driva innovation med framkanten i branschen. 

Alla ingenjörer tycker att det är kul med utveckling, om dem får spännande arbetsuppgifter 

skapas motivationsprocessen av sig själv.  

I moderbolaget har nästan alla chefer jobbat sig upp. Beroende på vilket land de är verksamma i 

kan rekryteringar ske ifrån andra bolag till nyrekryteringar, där anställda stannar mellan tre till 

fem år. Även inom FoU har de anställda stannat relativt länge, många har jobbat upp till tio år.  

 

Fortsätt göra det som du är bra på 

Huawei är verksamma inom områdena Telekom och IT, där ingår nätverksinfrastruktur med 

både fasta och mobila nätverk. IT-infrastrukturen är relativt nystartat område för företaget, de 

säljer även konsumentprodukter, några exempel är USB-donglar, mobiltelefoner samt andra 

konsumentprodukter. Huawei har nyligen utvidgat sin verksamhet i januari 2011 inom området 

IT till företag och konsumentprodukter. De har gått ifrån endast telekom till generella 

kommunikationslösningar inom IT och telekom. Huawei håller på med en strategisk omvandling 

i bolaget, där de breddar sig. Företaget ser dock svårigheter med att bredda verksamheten, det 

finns gott om exempel på företag som breddat sin verksamhet och misslyckat. Det är framförallt 

vanligt när företag ger sig in på områden där de har ett svagt varumärke. Huawei har 

implementerat en affärsmodell som är ny för dem, de har direktförsäljning till operatörer samt 

försäljning via systemintegratörer och distributörer till företag. Till deras konsumenter sker 

försäljningen via återförsäljare och distributörer, det har de gjort länge. Enligt Huawei måste de 

få upp varumärkeskännedomen att de faktiskt nu börjar sälja högkvalitativa produkter, då de 

tidigare bara hade enklare telefoner, det vill säga lågprissegment.  

 

Enkel form, liten ledning 

Huaweis organisationsform är komplex, det finns många segment och produktgrupper uppdelade 

i geografiska områden. Den är hierarkisk i sin struktur då den är så stor, annars skulle den inte 

fungera. Däremot finns det utrymme för egna beslut och egna viljor, men det går inte att hur som 

helst implementera saker, därför finns det en chefsstruktur. Vidare menar Huawei att deras 

organisation är säkert mer hierarkisk än konkurrenternas.  
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Huawei upplever att de har en bra anpassningsförmåga till förändringar, då förändringar är något 

som sker konstant och är en del av vardagen. Organisationen är väldigt dynamisk och förändras 

alltid efter vad som händer i omgivningen. Det finns många fördelar med det då organisationen 

blir väldigt flexibel. Det dyker ständigt upp problem i företaget, men de går att lösa snabbt vilket 

uppskattas av kunderna. Även om det finns processer för hur problemlösningar ska gå till, 

behöver den interna strukturen inte alltid följas.  

 

Den lösligt- fasta principen 

Företagets ledningsgrupp jobbar även ute på fältet och träffar mycket kunder då kunden är 

extremt centrala hos dem, deras kundfokus är den största styrkan i företaget. 

 

4.3.2 FoU-strategier 
 

De tre dimensionerna 

Huaweis har tusentals olika FoU-team och beroende på vilken typ av produkt det handlar om ser 

processen väldigt olika ut. Den gemensamma nämnaren för alla är kundfokus och de utgår alltid 

ifrån kundernas behov. Vid första steget, produktplanering, utgår Huawei efter vad som sker på 

marknaden och hur kundernas behov kommer att se ut framöver. Allting börjar med vad 

kunderna tycker, även när det gäller telefoner, lyssnar Huawei på vad kunderna säger och 

använder sig av fokusgrupper och forskning för att ta reda på deras behov. Allting startar med 

kunden och utefter det går de in i andra processer. Det viktigaste är hur innovativ, 

kommersialiserbar samt kundvänlig produkten är.  

 

Make, buy och make-buy 

Huawei utvecklar framförallt teknik internt och genomför framförallt nyanställningar när de vill 

skaffa sig ny teknik eller kunskap. De försöker anställa personer med kompetens, men har vid 

enstaka tillfällen köpt mindre företag. De samarbetar även med universitet och konkurrenter vad 

det gäller teknikutveckling, som sker via standardisering. Huawei jobbar alltid efter att utveckla 

ny teknik eller med vidareutveckling om de vill stanna i samma tillämpningsområde. Ett exempel 

är LTE som både kan anses vara ny teknik, men också vidareutveckling av 

dataöverföringsteknik. Valet av metod för kunskapsanskaffningen är situationsbaserat, där 

Huawei gör utvärderingar på hur de bäst kan få in kunskaper som behövs för utvecklingen. Det 

kan vara anställning, om kompetensen finns tillgänglig inom området, konsulter eller JV.  

 

Öppen innovation 
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Huaweis tekniska innovationer är öppna för andra intressenter, då de använder öppna standarder 

för allt de standardiserar och tar patent på. Anledning till att Huawei främjar öppna standarder är 

för att innovationen är en del av en standard samt att det enligt Huawei är en bra lösning. 

Företaget köper in patent för 300 miljoner dollar per år, men de säljer även mycket. De har mer 

resurser att dedicera till forskning tack vare det största FoU-teamet i branschen, vilket uppstår 

med kostnadsfördelar eftersom större delen av teamen finns i Kina  

Huawei samarbetar även med företag från andra branscher, så som design, revision och 

affärsutveckling. Det är relativt enkelt att få till möten med Huawei i syfte att presentera idéer, 

jämfört med andra stora företag. Motivet för Huawei att välja en öppen innovation är för att de 

anser att användarupplevelser blir bättre och lösningar blir billigare om standarder är öppna. Det 

är lättare att vidareutveckla öppna standarder, och lättare för andra att vara delaktiga i 

utvecklingen om de är öppna. Alla aktörer som har något att bidra med i innovationsprocessen är 

välkomna och vilka som är delaktiga är situationsbaserat. 

 

Co-opetition 

Huawei anser att co-opetition gynnar hela branschens innovationsförmåga då det handlar om att 

ta fram det bästa från allt, standardisera de bästa lösningarna och ge den bästa upplevelsen till 

kunderna. När de väljer sina samarbetspartners tittar de framförallt på tidigare erfarenheter som 

de själva inte har i sådana processer, expertis kompetenser är det viktigaste. Valet av 

samarbetspartner varierar från projekt till projekt. Huawei samabetar med sina konkurrenter på 

samma marknad när det kommer till standardisering och implementering. Det kan vara så att 

Huaweis kunder har valt en två-leverantörsstrategi och då måste företaget jobbar med andra 

leverantörer för att utrustning för ett nät kan passa ihop och synkroniseras.  

 

Förändringar avseende deras FoU strategier under en åttaårsperiod 

Huawei har gått ifrån att fokusera på nätverksinfrastruktur till att satsa mycket på 

konsumentlösningar för mobilt bredband. De uppfann USB-dongeln och 3G-dongeln. De har gått 

vidare in på att utveckla egna chip-sets som de kan använda i processorer till deras lösningar, de 

har även egna mobiltelefoner. Med andra ord har företagets FoU-strategi breddats. De har många 

konsulter som är iblandade i FoU, de ses oftast som anställda således upplever de att deras FoU 

är väldigt intern. 

 

4.3.3 Positionering 
Positioneringen i sin helhet är viktig för Huawei. Det är viktigt att de har en produkt som har 

specifikationer som tilltalar kunden, ett bra pris samt leverans. När det gäller mobilnäten är det 
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viktigt att operatörerna är trygga med dem och att de vet att de kan ge bra leverans. För 

konsumenten är det viktigt att den har bra kvalitet, att produkten håller och fungerar.  

Enligt Huawei har de telekombranschens bredaste sortiment utan tvekan, de har både 

konsumentprodukter samt IT för företag och operatörer. Huawei differentierar sina produkter på 

olika sätt just för att de har många olika. De har tre affärsområden med olika kundgrupper inom 

respektive affärsområde och många målsegment. Generellt har de som fokus att det ska vara 

mycket produkt för pengarna, mycket värde för pengarna. Andra företag säljer mer på 

varumärke, det gör inte Huawei. Det gäller även för deras smartphones till mobiltnät. När det 

gäller lösningar till operatörsföretag, har de mycket innovationslösningar. På många sätt driver 

de teknikutvecklingen där, det har inte märkts på mobiltelefoner än, men våren 2012 lanserar de 

en av världens snabbaste och tunnaste mobiltelefon. De börjar ta sig in på det området också. Att 

hela tiden ligga längst fram eller väldigt långt fram i teknikutvecklingen är någonting som är 

viktigt och en differentiering i sig. Det är inte alltid lätt att tydliggöra i marknadsföring, men 

operatörerna vet att de ligger där när det gäller nätverk, företag och konsumenter vet det inte, 

men det är något som Huawei vill förmedla till dem. 

Huawei anser att deras fördelar är att kundfokus sitter i organisationen, vilket är uppskattat av 

kunderna. De har även en finansiell kostnadsfördel, den håller möjligen på att minska nu då allt 

fler företag flyttar ut utvecklingen till låglöneländer. Flexibilitet och innovation är definitivt en 

fördel, de har ett stort FoU-team och kan ta fram innovativ teknik. Huawei är väldigt adaptiva i 

de förändringar som sker på marknaden. De tillämpar olika strategier beroende på vilken 

marknad de befinner sig i. Den mest avgörande strategin för Huaweis framgång på marknaden är 

deras innovationsstrategi, de lägger mycket pengar och resurser på FoU. Den har varit och 

kommer att vara viktig för deras framgång. Ett exempel är när de tog ett kontrakt att bygga det 

första LTE-nätverket i världen i Oslo. Huaweis konkurrent tog det i Sverige, samtidigt och 

parallellt, men det visar ändå att de ligger längst fram i utvecklingen och de har lett till många 

fler LTE-kontrakt, de har nu tagit flest LTE-kontrakt globalt, inte vad det gäller i värde men flest 

antal, vilket är ett stort bevis på att pengar de lägger på innovation och FoU, börjar betala av sig. 

När 3G lanserades var de flera år efter, nu ligger de i täten för att driva utvecklingen och de vill 

stärka sin plats som numer två inom telekom. Därför är det viktigt att de har en 

innovationsstrategi som är ledande i branschen. 

En avgörande faktor för att en förändring i Huaweis produktteknologin ska ske, är om 

förändringen resulterar i att förbättra produktkvaliteten, funktionen på produkten samt 

leveranskapaciteten. Huawei gör inte mycket tillverkning själva, utan allting är outsourcat, det 

sker konstant arbete för att minimera kostnader av komponenter i produkten. Det handlar mycket 

om utveckling, hur de kan göra produkterna lättare och mindre, vilket i slutändan minskar 

kostnaderna. Det handlar främst om forskning och utveckling, när det är gjort ät det bara att 

tillverka. 
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4.3.4 Catch Up 
Huawei har alltid haft en egen utveckling när det kommer till telekom och mobilnät, de började 

med att göra telefonväxlar. I början kollade de mer på konkurrenterna än vad de gör idag, då de 

låg långt efter, de var nya på marknaden. De höll på att lära sig om branschen och om vad 

kunderna efterfrågade. De kollar framförallt på vad som händer på marknaden och vad kunderna 

säger samt hur de kan ta fram nya lösningar. När de tar fram något världsledande, då har de 

ingen att kolla på, det gäller att veta vad kunderna vill ha för att utvecklas själv. Det blir inte 

möjligt att imitera någon annan längre. Idag handlar det definitivt om nytänkande och 

nyskapande, det är endast det fokus Huawei kan ha nu.  

Huawei anser att de är marknadsdrivna, hela telekommarknaden drivs av vad kunderna vill ha. 

Mobilnät, 3G-nät och 4G, har kommit för att kunderna ha velat använda Internet i mobilen och 

nu drivs LTE/4G-utvecklingen av att kunderna vill använda mer av mobilen, surfa, kolla på TV 

och lyssna på musik. Det är kunderna som driver operatörerna och Huawei har en dialog med 

operatörerna för att ta fram en teknikförbättring som kan hantera kundernas krav. Däremot är det 

mycket teknik i allting, det är lite svårt ibland att avgöra vad som kommer först. Idag, när det 

finns mobilnät och alla förväntar sig att använda sådana tjänster i mobilen, sker 

teknikutvecklingen egentligen på det som drivs på marknaden och Huawei måste tillgodose de 

kraven, det är inte alltid så lätt. Operatörerna har problem med hur de kan behålla sin lönsamhet 

och samtidigt förväntar sig kunderna att kunna öka datamängden. 

  

4.4 Huaweis årsredovisningar 

4.4.1 Framgångsfaktorer 

Under 2004 nämnde Huawei att de har utvecklat en grundförståelse för informationsteknologi 

och telekomtjänster tack vare ansträngningar i grupp. Alla Huaweis produkter och 

produktutveckling hade kundfokus och var anpassade efter deras behov och krav. Deras 

konkurrenskraft och marknadsandelar grundade sig på en god kundförståelse. Allt detta gav 

förklaringen till vad Huawei menade med att deras kunder var i centrum för allt de gjorde. För att 

kunna följa den internationella industriella normerna genomförde Huawei kontinuerliga 

förändringar inom ledningen. Detta skulle gynna företaget för lansering av helhetslösningar med 

hög kvalitet.  

Under 2005 betonade Huawei betydelsen av deras kundcentrerade företagskultur samt platta 

tillverkningsorganisation. Huawei upplevde även att omvandlingar inom ledningen kunde bidra 

till högkvalitativa helhetsleveranser. Detta ledde till att Huawei kunde effektivt och flexibelt 

möta marknadsbehovet. För att de nya lokala anställda skulle förstå och anpassa sig till 

företagskulturen erbjöd Huawei träningsprogram samt gynnsamma utvecklingar i karriären. 

Förutom träningsprogram etablerade Huawei även träningscenter i alla globala regioner. Det 

framkom ur årsredovisningen betydelsen av anställda, men även att kunder var drivkraften för 
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Huawei. Under 2005 uppnådde Huawei framgångar och behöll sin ledande ställning inom 

områden som bland annat GSM, CDMA, UMTS och trådlösa nätverk, som även blev deras 

viktigaste område. Huawei utsågs även till huvudleverantör för globala leveranser.  

År 2006 ökade Huaweis globala verksamhet och detta ledde till djupare och närmare samarbete 

med kunder. För att kunna erbjuda dem konkurrenskraftiga lösningar investerade Huawei på 

kontinuerlig innovation och förbättring av deras FoU-system. Strävan efter en snabb leverans av 

projekt och specialiserad servicesupport medförde att Huawei etablerade många support- och 

träningscenter samt samarbetade med partners och professionella medarbetare. För att uppnå 

bättre förmåga till att lösa praktiska problem lade Huawei tonvikt på utbildningsprogram efter 

servicebehov och läran genom praxis, med deras ledare som lärare. För att fokusera mer på 

kärnverksamheten samt stärka deras position som världsledande försäljare av alla IP baserade 

FMC-lösningar sålde Huawei av sin del i 3com. 

Huawei uppnådde under år 2007 en ledande ställning inom CDMA, även UMTS/HSPA och 

GSM var områden där Huawei var ett av de ledande företagen. Huawei betonade även 

betydelsen av professionell service, då de etablerade ett specialiserat serviceteam samt sju 

globala servicecenter. De hade även en företagskultur kännetecknandes av uppmuntran och 

engagemang bland anställda för att skapa värde för kunderna genom kontinuerlig innovation. De 

anställda var utan tvekan företagets mest värdefulla tillgångar, därför motiverades de genom 

karriärmöjligheter och ersättningar, samt träningsprogram inom ledning och teknik. Efter flera år 

på marknaden har Huawei fått fördelar inom kärnområden och vuxit som ledare inom ”All-IP” 

och konvergens. Under året flyttade Huawei deras centra för beslutfattande till regionala 

avdelningar i syfte att snabbare kunna reagera med det mest lämpligaste stödet. 

Under 2008 fortsatte Huawei fokusera på produkter inom nätverk. De etablerade ett ledarskap 

inom LTE, SingleRAN och 40G/100G-överföringsteknik. De fortsatte även att optimera sina 

affärsprocesser för att säkerställa målet att tillfredställa kundernas krav och maximera deras 

värde. Organisationen blev alltmer decentraliserad för att viktiga beslut skulle kunna fattas i 

regionerna. Detta skulle enligt Huawei möjliggöra för en effektiv reaktion på kunderna behov.  

Huawei koncentrerade sig på fyra huvudområden under 2009, infrastruktur för telekom nätverk, 

program och mjukvaror, professionella tjänster samt utrustningar. De byggde även upp fördelar 

inom kärnområden, förstärkte och etablerade sin ledande position inom GSM/3G/LTE samt IMS. 

De kommer även att stärka sin ledande position inom kärnnätverk samt hjälpa teleoperatörer att 

skapa maximal nytta genom innovativa och kostnadseffektiva produkter. Under året lade Huawei 

även mer fokus på den interna organisationen genom att etablera informations- och 

kommunikationskanaler med syftet att samla extern information samt underlätta den interna 

kommunikationen. För att säkerställa anställdas tillgång till den senaste informationen strävade 

Huawei efter regelbundna möten för diskussioner av affärsstrategier. Alla operativa riktlinjer och 

rutiner fanns i företagets intranät och utbildningsseminarier. För att anställda ska mobilisera 

resurserna snabbare och reagera på kundernas behov mer effektivt omvandlade Huaweis 
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organisationsstruktur och mänskliga resurser, samtidigt som de gick till en mer decentraliserad 

struktur. 

Under år 2010 fortsatte Huawei sin ledande position i telekommunikationsindustrin. De behöll 

sin ledande position i transporter av optiskaccess samt överföring av optik och hade en snabb 

tillväxt inom mjukvaror. De fortsatte att bygga omfattande fördelar inom kärnområden. Huaweis 

innovation var kundcentrerad för att uppfylla deras behov. Under året jobbade företaget efter att 

skapa en effektiv kommunikation inom företaget. Bland annat etablerade Huawei kanaler för att 

ta del av extern information. Ledningen hade även regelbundna möten där affärsstrategier och 

operativa frågor diskuterades. Anställda kunde lätt ta del av operativa riktlinjer genom intranät. 

Utbildningsseminarier säkerställde att anställda kunde få tag på den senaste informationen i god 

tid.  

Huaweis verksamheter och kärnvärden var centrerade av kunder under 2011. Huawei strävade 

efter en kundcentrerad innovation och hjälpte sina kunder att uppnå framgång genom en grundlig 

förstålelse för deras affärsverksamheter. För att kunna bättre och effektivare betjäna kunder 

byggde Huawei upp kompetenscenters runt om i världen. Dessa kommer även att ge kunder den 

ultimata användarupplevelsen genom att integrera resurser från alla lokala partner. Förutom 

kunder var anställdas engagemang prioritet under året, för att bättre motivera anställda införde 

Huawei belöningssystem efter medarbetarnas bidrag. Huawei hade även ett kollektivt 

beslutsfattande, vilket kommer att garantera en platt organisation, samtidigt som företaget kunde 

undvika risker och osäkerheter. För att få ett effektivt informationsflöde inom organisationen 

etablerade Huawei informations- och kommunikations kanaler. Rotationssystem av roterande 

och verkande VD gav enligt Huawei bättre bemötande av förändringar. Under året nådde Huawei 

en stadig tillväxt inom professionella och nationella bredbandstjänster och behöll sin ledande 

position inom LTE- trådlösnätverk samt fasta nät. Inom programvara och kärnnätverk 

tillhandahöll Huawei helhetslösningar och tjänster till mer än 310 globala kunder. 

 

4.4.2 FoU-strategier 
Under år 2004 nämnde Huawei att innovation var drivkraften samt detta skulle innebära en 

kombination av konkurrens och samarbete. Trots detta ansåg Huawei att samarbete var en 

förutsättning för att uppnå fördelar på marknaden samt få bättre förståelse för kundernas behov. 

Därför strävade Huawei efter att utveckla samarbeten på flera nivåer med partners. Under året 

samarbetade Huawei med andra aktörer inom olika områden i syfte att utveckla bättre 

kommunikationstjänster, uppnå ett vinnande läge samt utöka kunskaper inom områden som TD-

SCDMA, 3G, produktion samt marknadsföring. Dessa samarbeten skapade ett bättre värde för 

världen samtidigt som de påskyndade sin respons till marknaden. Förutom samarbeten deltog 

Huawei även i en rad organisationer, så som 3GPP. Fram till året 2004 ansökte Huawei över 

6000 inhemska patent, varav 1400 beviljades. Utöver de aktiva patentansökningarna strävade 
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Huawei att vara först med att lansera produkter. Under året lanserade Huawei bland annat nya 

produkter och tjänster inom UMTS samt DWDM.  

Under 2005 etablerade Huawei partnerskap med operatörer inom 3G, CWDM/DWDM, TD-

SCDMA både i Europa och internationellt, samarbetade och tecknade kontrakt med andra 

företag. Under året lanserade företaget bland annat ett nytt ledande system för ”40Gbps 

wavelength DWDM” överföring till globala telefoniföretag. Dessa samarbeten med kunder, 

leverantörer och ledande aktörer inom industrin skapade enligt Huawei en win-win situation. 

Dessa samarbeten kombinerades med deras egna utvecklade teknik, och förkortade Huaweis 

produkttid till marknaden. Förutom samarbeten deltog även Huawei i många organisationer, som 

exempelvis 3GPP. Huawei strävade ständigt efter innovativt arbete för att leda marknaden med 

innovativa helhetslösningar samt anpassa efter nätverkskonvergens. Huawei reagerade även 

snabbt på marknadens behov genom att lansera produkter och koncept inom de eftertraktade 

områdena. Av 11 000 patentansökningar beviljades 1844 stycken.  

Efter flera års erfarenhet uppnådde Huawei en balanserad utveckling och effektiv konvergens av 

flera av deras nätverk, samt öppenhet vid utveckling av teknik. Enligt Huawei var de även en av 

de tre bästa företagen som vara ledande inom alla områden på marknaden. Just på grund av att 

Huaweis förmåga att integrera olika nätverk valde de som leverantör av många ledande 

operatörer. När Huawei utvecklade tekniker fokuserade de på att utvärdera efterfrågan på 

marknaden under 2006. Huawei samarbetade även med olika företag i syfte att utveckla olika 

tekniker, att lansera andra produkter och lösningar, bland annat den första IMS-baserade 

konvergenslösningen, den första FTT-lösningen, UMTS och 3G telefoner. Förutom samarbete 

med företag inom samma bransch samarbetade Huawei även med operatörer genom inTouch Lab 

Partnership Program, där alla medlemmar delade på resurserna. De deltog även i många 

organisationer. Under året beviljades Huawei 2742 patent. 

Tack vare långsiktiga partnerskap realiserade Huawei en ökad omsättning på den internationella 

marknaden fem år i rad. Samarbeten omfattades av 70 procent av världens 50 bästa 

telekomföretag. Under 2007 satsade Huawei tungt på FoU internationellt och etablerade FoU-

institut i hela USA, Europa, Indien och Kina. Under året ansökte Huawei totalt 26 880 patent. 

Huawei etablerade även gemensamma innovationscenter med många ledande operatörer, så som 

Vodafone och British Telecom, för att uppnå en förbättrad kundkorrespondens. Deras innovation 

fortsatte vara kundcentrerad. All innovation var baserad på att maximera kundernas fördelar samt 

kontinuerlig förbättring av deras teknologier. För att kunna förbättra kundernas upplevelser av 

kommunikation fokuserade Huawei på att främja ”ALL-IP” nätverk, vilket gav operatörer högre 

värde. Förutom att utveckla produkter och lösningar efter kundernas behov fokuserade Huawei 

mycket på miljö och strävade efter innovativa ”gröna” lösningar. Huawei blev därmed den första 

som hade miljömedvetande i deras policy. 

Under 2008 formade Huawei strategiska partnerskap med ledande operatörer på utvecklade 

marknader, men även med operatörer från utvecklingsländer. Huaweis strävan efter att uppnå 



 

52 

ytterligare stadig tillväxt genom att spara energi samt uppnå en grön kommunikation inom IKT 

branschen ledde till konsolidering med andra industrimedlemmar, vilket även gav Huawei nya 

möjligheter att växa. För att upprätthålla deras position som teknikledare strävade Huawei aktivt 

att ansöka om patent, delta i standardiserade organisationer samt satsa på 3G 

nätverksuppbyggnad på tillväxtmarknader. Huawei hade en ledande ställning inom konvergerade 

terminaler, UMTS telefoner och mobila bredbandsterminaler. Huawei utvecklade även en 

innovativ metod som expanderade täckningen, minskade resurserna för överföring och ökade 

energieffektiviteten, vilket gjorde att kostnaderna sänktes betydligt. 

Huaweis innovation under 2009 hade ett kundfokus, där strävan var att genom innovation kunna 

leverera teknologier inom överkommen tid och bemötande av kundernas faktiska behov. Under 

året var Huawei partner med 45 av 50 ledande globala telekom operatörer. Tillsammans 

etablerade de 20 gemensamma innovationscenter. Under 2009 levererade Huawei världens första 

LTE/EPS kommersiella nätverk för TeliaSonera i Oslo, och hade det största antalet av LTE 

kommersiella kontrakt runt om i världen. Deras EPC blev det första kommersiella tillämpningen 

i Europa. Deras förståelse för konvergens och kundbehov underlättade för de att fortsätta driva 

ALL-IP omvandlingar samt skapade gynnsamma förutsättningar för att ge kunderna strategiska 

fördelar och fokusera på ”gröna” lösningar. För att lyckas på marknaden och reagera snabbt 

strävade de efter att etablera tvärkulturella samarbeten, effektiva processer samt strävade efter att 

samarbeta över industrikedjan omfattande design och programvaror.  

Under 2010 var Huawei framåtblickande och samarbetade med partners på ett öppet sätt i syfte 

att kunna bidra med den framtida utvecklingen i industrin. Huaweis strävan efter ”gröna” 

lösningar och produkter fortsatte under året genom ständig teknisk innovation. Huawei fortsatte 

även betona betydelsen av en framgång genom teamwork, där grunden låg för framgångsrika 

tvärkulturella och strömlinjeformat samarbete mellan avdelningarna, samt effektiva processer. 

Huaweis strategi kvarstod som kundcentrerade och allt de gjorde baserades på kunderna behov. 

För att göra detta fokuserade företaget på kundcentrerad innovation och målet var att leverera 

produkter och lösningar i tid och bemötande av kundernas faktiska behov. Detta gav Huawei 

fördelar att förkorta tiden till marknaden för deras produkter. Fram till år 2010 etablerade 

Huawei 20 forskningsinstitut i länder runt om i världen samt 20 gemensamma innovationscenter 

med ledande operatörer. Huawei hade som mål att i framtiden fortsätta expandera samarbeten i 

olika områden samt gå in i nya företagssegment.  

Huawei trodde på att rätt teknik vid rätt tillfälle kunde föra alla närmare varandra. För att vara i 

linje med den snabba utvecklingen inom många områden, så som Cloud Computing, mobila 

bredbands- och HD videotjänster lanserade Huawei under 2011 GigaSite-lösningen. Dessa 

lösningar gav operatörer många fördelar. För att påskynda tillämpning av ”Cloud-Computing-

Teknologies” gick Huawei med i över 300 partnerskap. Huawei bildade även en integrerad 

organisation, vilket kommer att bli företagets grund för att utveckla framtida teknik och stärka 

FoU-kapaciteter. Under året levererade och presenterade Huawei många av branschens nya 

tekniker, bland annat SingleSON, ODN-lösning samt 200G höghastighetslinjekort. Huawei 
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strävade efter att ha goda kunskaper om branschens trender och därför etablerades Consumer 

Business Group för att kunna erbjuda bra produkter, erfarenheter och tjänster för globala 

konsumenter. Huawei insåg efterfrågan på Mobilt Internet och smartphones och menade att detta 

kommer leda till innovativa tillämpningar och skapandet av nya modeller. Att Huawei lade stor 

vikt på FoU återfanns i att 44 procent av Huaweis anställda var inom FoU, även hade Huawei 23 

forskningscenter i många av världens länder samt gemensamma innovationscenter med de bästa 

flygbolagen. För att hålla sina FoU konkurrenskraftiga ansökte Huawei om tiotusentals patent. 

Av alla 23 522 patentlicenser var 90 procent uppfinningspatent. Trots många ansökningar och 

beviljade patent strävade Huawei efter att stödja och vara bidragande till formella internationella 

standarder. De prioriterade även engagemang för öppenhet, samarbete och innovation, därför 

samarbetade företaget med andra leverantörer och partner för att bilda ett komplett och sunt 

ekosystem för anordningar. 

 

4.4.3 Positioneringsstrategi 
Enligt Huawei var kvalitet, service, kostnadseffektivitet samt kundtillfredsställelse deras 

konkurrensfördelar på marknaden, därför uppfyllde Huawei ständigt kundernas behov samt var 

centrerade på marknaden. Marknadsföring, FoU, produktions- och teknologiservice, produkter 

och lösningar i information och kommunikation var områden som Huawei specialiserade sig på 

under 2004.  

Under 2005 var Huaweis positioneringsstrategi kundcentrerad och fokus låg på att skapa 

långsiktigt värde samt anpassade produkter efter deras kunder. Detta klargjorde varför Huawei 

ändrade deras strategi till mer kunddriven än teknikdriven. De områden som Huawei 

specialiserade sig på under det föregående året, återfanns även under detta år.  

Att möta kundernas utmaningar och behov på marknaden för att skapa maximal nytta var målet 

som Huawei strävade efter under 2006. För att bättre betjäna kunderna utvecklade Huawei 

heltäckande kvalitetsutbildning i service världen över. För att skapa större affärsmöjligheter 

erbjöd Huawei sina kunder hundratals tjänster som täcker röst, data och driftstöd. Huawei sökte 

ständigt förbättringar inom områdena hastighet, kvalitet och kostnader för deras 

utvecklingsprocess genom modulär design, standardisering samt spridning av teknik. 

Under 2007 erbjöd Huawei en mängd högkvalitativa och kostnadseffektiva produkter som bland 

annat innefattade mobiltelefoner, datakort, fasta stationer samt moduler. Tillsammans med deras 

konkurrenskraftiga produkter och utmärkande service möjliggjorde Huawei för sina operatörer 

att locka flera kunder. Vidare menade Huawei att all avancerad teknik eller produkter måste bli 

översatta i kundernas kommersiella framgång innan det kunde ge något värde. De fördelar som 

Huawei hade var snabbhet, kvalitet och kostnader. 

Huaweis strategi under 2008 hade fokus på kundcentrerad innovation. Målet med deras FoU var 

att leverera produkter och lösningar ska lanseras i tid och kunde bemöta kundernas faktiska 
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behov. För att möjliggör detta strävade Huaweis FoU anställda att samarbeta nära kunderna. De 

trodde att avancerad teknologi, produkter, lösningar och ledningssystem endast var effektiva om 

de kunde bidra till framgång för deras kunder. För att kunna erbjuda sina kunder hastighet, 

kvalitet och låga kostnader tillämpade Huawei standardisering och teknikdelning, samt innehade 

ett försäljningsnät täckande 70 länder och ett världsomfattande logistiknätverk. Under året 

framhävde Huawei betydelsen av tjänster och uppnådde snabb tillväxt. Huaweis tjänster och 

produkter täckte många områden, så som ALL-IP, bredband, professionella tjänster samt 

terminaler, där bland annat mobila bredband, mobiltelefoner och konvergerade terminaler.  

Under 2009 lade Huawei tonvikt på professionell service och deras ”Managed Services” 

uppnådde en snabb tillväxt och skapat konkurrensfördelar samt öka värdet av det totala ägandet. 

För att ge sina konsumenter bekväma kommunikationserfarenheter tillhandahöll Huawei ett brett 

utbud av nätverksterminaler. Huawei menade att det är kundernas framgångar som leder till 

Huaweis framgång på marknaden. Genom kontinuerlig innovation och öppet samarbete erbjöd 

de kunderna helhetslösningar inom många områden, bland annat SDP, BSS och Rich 

Communication. Under året genomförde Huawei en omfattande kostnadskontroll och främjade 

processen för integrerad produktutveckling för att upprätthålla lönsamhet, samtidigt hjälpte de 

kunderna att sänka sina totala ägandekostnader samt minskade tiden till marknaden.  

Under 2010 ansåg Huawei att deras uppgift var att fokusera på kundernas behov samt 

utmaningar på marknaden genom att lansera IKT lösningar och tjänste för att skapa maximalt 

värde för deras kunder. Enligt Huawei var det på grund av deras kunder som de existerade och 

därför var deras behov drivraften för företagets utveckling. För en rik och bekväm 

kommunikationsupplevelse för kunderna erbjöd Huawei ett brett utbud av nätverksutrustning. 

Under 2010 strävade Huawei efter att expandera deras gränser för industrin, och lyckades även 

reducera kostnaderna för nätverksverksamheter samt underhåll. Under år 2010 hade Huawei två 

regionala segment. Inom de tre segmenten som Huawei hade under året ingick många produkter.  

Under 2011 vara Huawei kundcentrerad och fokuserade på kundernas marknadsutmaningar och 

behov för att tillhandahålla utmärkta IKT-lösningar samt skapa maximalt nytta. Huawei fanns för 

att tjäna kunder, deras behov var drivkraften bakom företagets utveckling. Huawei utvidgade 

under året sina innovationserbjudanden från telekom till företags- och konsumentområden. 
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5. Analys 
 

I analyskapitlet kommer empirin från Ericsson och Huawei att analyseras utifrån teorierna och 

tidigare forskning. Vi är medvetna om att strategier inte löper under endast ett år, trots det har 

vi valt att kronologiskt tolka de empiriska data som samlats in ifrån Ericssons och Huaweis 

årsredovisningar, i syfte att göra en tolkning av företagens förändringar. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattande analys redogörande för företagens likheter och skillnader.   

 

5.1 Ericsson 

5.1.1 Framgångsfaktorer 
 

Tonvikt på handling 

Peters och Waterman (1982) samt Sveiby och Risling (1982) kom fram till i sina studier att 

tonvikt på handling samt kommunikation mellan ledaren och anställda är två viktiga 

framgångsfaktorer för företag att uppfylla. Detta har Ericsson lyckats med genom att under 

nästan alla åren betonat kommunikationen som finns inom företaget, den mellan anställda och 

ledningen, samt den mellan företaget och kunder. Ericsson har vid utveckling av produkter och 

lösningar haft en närrelation med kunderna, där de samarbetade för en bättre förstålelse och var 

deltagande själva för utveckling av nät. Ericsson värdesätter även ett deltagande av anställda vid 

diskussioner om problem och frågor som både rör deras egen situation i företaget och Ericsson. 

Eftersom Ericsson ur årsredovisningen 2011 framhäver en rotation och rörlighet inom företaget 

kan deras effektiva handlingsförmåga förstärkas.  

Att Ericsson uppfyller tonvikt på handling framgår även ur intervjun, där företaget genom olika 

officiella och informella flöden söker efter en effektiv kommunikation inom företaget. Webben 

och företagstidningen ämnar ge anställda information om företagets strategier och annan viktig 

information rörande verksamheten. Tonvikt på handling förutsätter även att informationen är 

lättillgänglig, vilket Ericsson uppfyller, men företaget menade vidare att det kan finnas en 

svårighet för oerfarna anställda att söka efter den. Även rotation och frihet är ett av inslagen i 

framgångsfaktorn, och detta framkommer även ur intervjun, att de teamen som är uppsatta för 

olika projekt har stor rörlighet och frihet till innovationer, däremot är innovationsgruppernas 

uppdrag mindre rörliga då de har ett tydligt mål. Även om innovationsgrupperna har frihet får de 

hårda krav på att leverera det de har lovat med kvalitet, inom en bestämd tidsram. Detta betyder 

att Ericsson får saker och ting gjorda och sätter tonvikt på kvaliteten. Detta korrelerar med 

kraven för den andra framgångsfaktorn av Sveiby och Risling. Det framgår tydligt hur Ericsson 

värdesätter innovation, där de nämner att alla jobbar med det samt strävar efter att ha många 
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karaktärer i samma team för att skapa en större omfattning av innovation. Att Ericsson 

understryker betydelse av innovation tyder på att de strävar efter en hållbar innovationsförmåga, 

vilket enligt Peters och Waterman är en förutsättning för ett framgångsrikt innovativt 

mästarföretag. 

 

God kundkontakt 

En framgångsfaktor som Ericsson har uppfyllt under alla åtta åren är god kundkontakt. Detta 

framkommer både ur intervjun och årsredovisningarna där företaget nämner framgång i att förstå 

kundernas möjligheter, behov samt deras verksamhet för att leverera användarvänliga 

kommunikationslösningar, skapa tillförlitlighet och vara delaktig samt ha en global kundenhet. 

Andra tecken som tyder på att Ericsson värdesätter god kundkontakt återfinns i att de har 

kundsupport alla timmar om dygnet, samt att kunderna inkluderades i affärsenheterna under 

2005. Tjänstekvalitet som Ericsson även värdesätter bildar tillsammans med god kundkontakt en 

konkurrenskraft på en hårt konkurrerad marknad. Detta är i enlighet med det som Peters och 

Waterman (1982) åsyftade att alla mästarföretag oavsett i vilken bransch de är verksamma i 

kategoriseras som ett tjänsteföretag, där kunder är i centrum och inte tekniken. Det framgår även 

ur intervjun att Ericsson etablerade en egen organisation för sälj- och kundrelationer. De 

använder även många olika kanaler för att kommunicera ut informationen till kunderna. Det som 

motsäger god kundkontakt är att Ericsson under många år strävade efter att växa snabbare än 

marknaden, vilket kan betyda att Ericsson fokuserar mer på att skapa någonting som kan slå ut 

konkurrenterna, med andra ord är de teknikdrivna. God kundkontakt förutsätter att mästarföretag 

tillverkar en produkt som passar kunderna och inte en produkt som är teknikavancerad. 

I årsredovisningarna nämner Ericsson att de både vill vara en marknads- men också en teknisk 

ledare, samt att vara lika bra på att leverera en produkt efter kundbehovet som att utveckla 

teknik. Detta tyder på att Ericsson är både teknikdriven och marknadsdriven, att de fokuserar 

både på kunderna men även vill slå ut konkurrenterna. Detta stärks med intervjun, där Ericsson 

nämner att de vill tillverka en kundanpassad produkt men även slå ut deras konkurrenter. Enligt 

Peters och Waterman ska mästarföretag inte fokusera på att tillverka en produkt som kan slå ut 

konkurrenterna, vilket Ericsson verkat har gjort. En anledning till varför Ericsson kan ha valt att 

utveckla en produkt som kan slå ut konkurrenterna kan vara för att kunna erbjuda sina kunder 

(operatörer) konkurrensfördelar gentemot andra konkurrenter. Uttal från årsredovisning 2004 och 

intervjun stödjer detta. Ericsson anser att kunderna och dessa behov är viktigare än tekniken och 

företaget försöker sälja det som kunderna vill ha med speciella egenskaper som ökar kundnyttan. 

Om Ericsson lyckas med uppfylla kundernas behov på ett bra sätt, kommer de att slå ut 

konkurrenterna. Det kan vara så att kunderna vill ha de bästa tekniskavancerade produkterna 

eller lösningarna, vilket Ericsson kommer att utveckla. 

Saunders och Wang (1985) kom fram i sin studie avseende Peters och Watermans 

framgångsfaktorer att framgångsrika företag är både ledande i tekniken och på marknaden. 
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Möjligtvis kan detta ge en förklaring till varför Ericsson både vill vara marknads- men även 

tekniskt ledande. Att vara ledande inom de två områden är en förutsättning för att kunna 

kategoriseras som framgångsrika företag. Vidare menade Saunders och Wang att företagens 

försprång låg bland annat hos deras avancerade forskning, flexibla och mottagliga FoU, 

produktdesign och bra bemötande av efterfrågan genom kundrelationer. Dessa beskrivningar 

stämmer bra in på beskrivningen av Ericsson.  

 

Självständighet och Entreprenörskap 

Enligt Peters och Waterman är produktkämpe, chefkämpe och gudfadern tre viktiga källor till 

lyckosam innovation. Dessa tre typer av kämpar finns inom Ericsson. Den första typen är de som 

Ericsson kallar för ”artisterna” som jobbar med teknik, vilka senare kommer att bli chefkämpe 

och gudfader. Detta överensstämmer även med delta själv- motivera medarbetare faktorn. 

Vidare menar Ericsson att företaget på senare tid har börjat rekrytera folk utifrån för den nya 

servicesidan för att det kräver en annan typ av ledarskap. Ericsson nämner även strävan efter att 

skapa mångfald och inte ha stereotypprofil på alla positioner, vilket kan tolkas som att Ericsson 

inte ser några problem med chefsbyte. Detta motsäger det som Sveiby och Risling menade med 

att chefbyte inom kunskapsföretaget skapar oro.  

Internet blev ett mer förekommande fenomen under 2000-talet, detta ledde till ökat samarbete 

med kunder och leverantörer för främjandet av elektronisk handel. För att anställda skulle få 

bättre förståelse för Internet startade Ericsson en utbildning inom ämnet. Under 2004, 2007, 2010 

och 2011 startades utbildningsprogram inom karriär- och kompetensutveckling för anställda och 

chefer inom företaget. Allt detta påvisar att Ericsson fokuserar mycket på att skapa en hög 

kompetens- och kunskapsnivå, nyskapande och kreativitet hos de anställda, vilket Ericsson 

tycker är avgörande för företagets patent, som i sin tur leder till framgången och den ledande 

positionen på marknaden. För att bättre kunna motivera anställda till att vara innovativa 

människor väljer Ericsson att belöna anställda med bättre prestation och innovationsförmåga, 

vilket både framkommer ur intervjun och årsredovisningarna. Dessa beskrivningar tyder på att 

Ericsson jobbar efter produktiva människor faktorn. Detta innebär enligt Peters och Waterman 

(1982) att de anställda är en värdefull tillgång till företaget och ska behandlas med respekt. 

Ericsson utbildar anställda så att de ska ha kunskaper inom det området som är eftertraktat på 

marknaden, att de kan med sina produktiva tankar bidra med ett positivt resultat till företaget. 

Detta överensstämmer även med vad Sveiby och Risling menade med intern utbildning för att 

behålla en hög kunskapsnivå hos anställda, som är av stor betydelse för kunskapsföretag. 

 

Produktiva människor 

Under 2004 blev deltagandet i den strategiska planeringen bland anställda högt och de fick 

klarare uppfattningar om företagets mål. En annan undersökning som Ericsson genomförde 
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under året visade motsatt resultat, där anställda menade att de hade sämre möjlighet att påverka 

sin situation. Den första beskrivningen tyder på att Ericsson jobbar efter produktiva människor, 

medan den andra inte. Ändå framgår i årsredovisningen att Ericsson planerade ett handlingsplan 

under 2005 som kommer att förbättra de anställdas möjlighet att påverka. Öppen ledarstil som 

Ericsson strävar efter kan ändå tyda på att Ericsson prioriterar delaktighet hos anställda vid 

öppen diskussion om frågor och verksamhetsförändringar. Detta innebär enligt Peters och 

Waterman att Ericsson tillämpar enkel form, produktiva människor, självständighet och 

entreprenörskap samt tonvikt på handling, där informationsflödet rinner genom hela 

organisationen.  

Anställda och kunder har under alla åren varit i centrum för Ericsson. Företaget betonar 

betydelsen av de båda, som tillsammans har lett till framgångar på marknaden. Det framkommer 

ur VD: s beröm av anställdas motivation och företaget gav utmärkelser som branschens bästa 

anställda under år 2009. I och med att anställdas betydelse för företaget behandlas de och deras 

innovationer med respekt. Därför främjar Ericsson (2011) rotation och rörlighet inom företaget. 

Detta är enligt Perters och Waterman (1982) viktigt för att kunna kategoriseras som 

mästarföretag, att flexibiliteten inom organisationen är en framgångsfaktor, samt att rotation är 

en förutsättning för att det ska leda till nya idéer och innovationer.  

 

Delta själv- motivera medarbetarna 

Peters och Waterman samt Sveiby och Risling menade att cheferna i framgångsrika företag 

normalt har jobbat upp sig inom företaget. På så sätt har cheferna bra kunskaper om företagets 

verksamheter och områden. Detta korrelerar med det som framkom ur intervjun, där Ericsson 

nämner att många av deras chefer inom forskning har jobbat upp sig inom företaget, vilket. 

Dessa chefer har tidigare jobbat med tekniken, som senare blev chefer för en grupp och senare 

för en avdelning. Ericsson menar att dessa chefer har koll på företagets verksamheter samt 

område.  

 

Fortsätt göra det som du är bra på 

Peters och Waterman samt Sveiby och Risling kommer även fram till att mästarföretag ska 

fortsätta göra det de är bra på samt upplever svårigheten i att utvidga sina verksamheter. År 2006 

valde Ericsson att effektivisera verksamhet och fördela resurserna på tre affärsenheter där de har 

störst möjlighet. Detta tyder på att Ericsson under året hållit sig till områden som de är bra på. 

Det som säger emot svårigheten att utvidga sin verksamhet är att Ericsson under samma år nådde 

det bästa resultatet med ett av företagets JV, på konsumentmarknaden. Andra illustrerande 

framgångar inom andra branscher var att Ericsson under andra år intog en ledande position på 

många andra områden. Dessa framgångar tyder på att Ericsson har viljan att expandera sin 

verksamhet och inte har svårigheter att genomföra det, det som avgör är tiden. Ericssons 
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framgångar synliggjordes under de senare åren. Detta kan indikera att om Ericsson skulle 

kategoriseras som ett mästarföretag skulle det möjligtvis innebära vad Peters och Waterman 

menar med att mästarföretag har svårt att utvidga sin verksamhet, har innebörden i att tiden för 

framgång kan ta lång tid. Med andra ord har mästarföretag svårt att utvidga sin verksamhet, men 

med tiden kan de lyckas med det. Det kan också betyda att mästarföretag kan lyckas med att 

utvidga sin verksamhet om dem hittar en bra metod till att genomföra det. Peters och Waterman 

(1982) menar att mästarföretag endast är experter inom just ett område. Därför skulle det vara 

lämpligt att söka kunskaper och expertis på andra ställen för att lyckas med expansionen. 

Ericsson är ett företag som väljer att förvärva och samarbeta med många andra företag för att 

utvidga sin kompetens, förbättra sin teknik samt få tillträdde till nya marknader. Troligtvis har 

Ericsson inte expertis inom alla områden, men de väljer att söka expertis externt för att kunna 

utvidga sin verksamhet. I intervjun menade Ericsson att företaget har en strategi som innebär att 

de ska vara teknikledande inom kärnområden och på så sätt motstå konkurrensen från 

konkurrenterna. Detta skulle kunna förklara vad Peters och Waterman menade med att 

mästarföretag upplever svårigheter att utvidga sin verksamhet.  

 

Enkel form, liten ledning 

Under 2004 införde Ericsson ett omstruktureringsprogram och valde även att fortsätta fokusera 

på kärnområden och effektivisera andra verksamheter 2005. Under 2004 genomförde Ericsson 

även ett sparprogram som innefattade strävare kontroll av interna processer och supportsystem. 

Detta har även gjort att de snabbt kan anpassa sig till marknadsförändringar och bemöta 

kundbehovet, vilket enligt Peters och Waterman (1982) kan förknippas med att Ericsson strävar 

efter en enkel organisationsform som möjliggör en snabb anpassning till förändringar. Andra 

likheter mellan årsredovisningarna är effektivitetsprogrammet som innefattade olika 

organisatoriska förändringar, i form av att storleksanpassa företaget, nedskärning av fastigheter 

samt minskning av marknadsenheter till 24 stycken. Allt detta tyder på att Ericsson under de 

första åren börjat fokusera mer på att göra det som de är bra på samt strävat efter att ha en enkel 

form. Dessa åtgärder som kostnadsbesparing och omstrukturering som Ericsson har åtagit kan 

vara till följd av kollapsen av telekommarknaden som har drabbat Ericsson hårt (Strategic 

direction, 2004). Ericssons VD berättade i årsredovisning 2007 att när han kom till företaget år 

2002 “höll företaget på att återhämta sig från en av de djupaste kriserna i företagets historia”  

Andra kriterier som kategoriseras under enkel form, liten ledning återfinns i intervjun, där 

Ericsson menade att de har en kulturorganisation som är flexibel, men att den officiella 

organisationsbilden förefaller hierarkisk. Vidare menade Ericsson att organisationsformen 

anpassas efter vilka kunder samt produkter de jobbar med och att kunskapen är styrande på 

företaget. Ovanstående beskrivningar överstämmer till en viss del med framgångsfaktorn, det 

finns även kriterier som motsäger. Nämligen att Ericsson jobbar med olika produkter, som kan 

tolkas som att företaget har många produktgrupper. De har även många toppchefer från olika 

enheter och regioner, vilket inte uppfyller faktorn liten ledning. Vidare återfinns även kriterier 
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från årsredovisningarna som säger emot att Ericsson uppfyller enkel form. Enligt Peters och 

Waterman (1982) ska mästarföretag inte organisera sig kring för många geografiska områden 

eller segment. Ericsson som levererar produkter till 500 operatörer i 140 länder och har 

försäljning på de största geografiska områden, samt har upptill fyra segment inom sin 

verksamhet och har många kundsegment från olika branscher, uppfyller sannolikt inte 

framgångsfaktorn. År 2006 planerade Ericsson dessutom på att nå ut till fler. 

En anledning till varför Ericsson anses både tillämpa enkel form under vissa år och under andra 

år inte kan vara enligt det som Ericsson nämner, att deras strategier formuleras utifrån 

konkurrensdynamiken. Det kan vara så att Ericsson väljer att införa olika program i syfte att 

kunna utveckla effektiva lösningar för att möta priskonkurrensen. Ericsson kan också ha valt att 

nå ut och etablera flera segment för att dessa efterfrågas av marknaden eller kunderna. 

Telekommarknaden består inte enbart av att kunna utveckla nät, utan även av andra 

ihopkopplande tjänster och produkter, som tillsammans kommer att ge den bästa kombinationen 

av företagets produkter. Ett exempel kan vara att tillverka en konsumentprodukt i form av en 

mobil, som i kombination med 3G surfande ger en mervärdeprodukt. För att kunna höja värdet 

ytterligare kan företaget etablera professionella tjänster som kan vara i form av kundsupport. 

Ericsson är ett företag som har alla dessa segment i sin verksamhet, vilket kan tolkas som att 

företaget vill erbjuda sina kunder bättre lösningar eller produkter än konkurrenterna och få 

kunderna att känna sig överlägsna andra som inte väljer företagets produkter.  

 

Den lösligt-fasta principen 

Både Peters och Waterman samt Sveriby och Risling lade tonvikt på en löslig struktur. Om 

Ericsson uppfyller detta är svår att bedöma. Det finns både kriterier som uppfyller samt 

motsäger. Deltagande av ledningen vid problemlösningar varierar, de tar beslut som senare 

förmedlas till respektive enhet. De anställda på Ericsson föredrar inte inblandning av andra 

chefer från andra avdelningar och följer endast beslut från deras egen chef. Att cheferna tar 

beslut överstämmer, medan de andra kriterierna motsäger.  

 

5.1.2 FoU-strategier  
 

De tre dimensionerna 

Vittorio (2001) kom fram till att framgångsrika företag i högteknologiska branscher är de som är 

steget före sina konkurrenter och kan hitta den perfekta timingen genom att vara först med att 

lansera en produkt. Detta är vad Ericsson alltid strävar efter. Under nästan alla de åtta åren 

strävar företaget efter att leda marknadsutvecklingen genom tekniskt ledarskap och innovationer, 

samt etablera en ledande position på marknaden genom att utveckla nya lösningar och 
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standarder, vilket är det som Ericsson kallas för ”thought leader”. Under de åtta åren lanserade 

de många nya produkter som exempelvis GSM och GPRS samt Hosting  

Enligt Vittorio (2001) är förutom timingen även framtida insynen viktig för företaget vid val av 

strategi. Den är det första steget till strategiformuleringsprocessen. Ericsson betonar betydelsen 

av att tänka framåt och ta hänsyn till kundernas verksamhet. Detta tyder på att Ericsson 

genomförde en extern analys för att bedöma marknads- samt kundernas framtida behov. Genom 

att göra detta kommer Ericsson garanterat att kunna utveckla en produkt som passar efterfrågan 

på marknaden och hos kunderna. Under alla åren samarbetar även Ericsson med operatörer för 

att skräddarsy produkter och lösningar för framtida behov, vilket också tyder på en extern analys. 

Från och med år 2007 etablerade Ericsson en ConsumerLab för en bättra förberedelser för 

framtiden. Eftersom Ericsson även betonar betydelsen av att behålla en hög kompetensnivå inom 

företaget kan det tyda på att Ericsson även genomför en intern analys för att säkerställa att de är 

tillfredsställande.  

Att Vittorio betonar betydelsen av intern och extern analys återfinns i att dessa två analyser är 

avgörande för framgång på marknaden. Om ett företag inte genomför en grundläggande analys 

av interna och externa faktorer kan framgången få motgångar. Förlusten för Ericssons JV:s tyder 

på att företagen inte genomförde en bra extern och intern analys, för det första hade de 

övervärderat efterfrågan av mobiltelefoner och för det andra hade de en föråldrad 

produktportfölj. Ericsson missbedömde efterfrågan av mobiltelefoner och investerade i områden 

som inte gav vinster som förväntades. Förutom en svag extern analys kan även förlusten tyda på 

det som Peters och Waterman (1982) kom fram till, att företag bör fortsätta göra det som de är 

bra på och inte försöker utvidga sina verksamheter.  

I årsredovisning 2007 till 2009 kunde man läsa hur Ericssons strategiformuleringsprocess såg ut. 

Denna process överstämmer i stort sett överens med det som Vittorio (2001) kom fram i sin bok. 

Det enda som fattades var hur Ericsson tog hänsyn till de interna resurserna i förhållande till 

strategivalet. Det som Ericsson betonar är hur de utvärderar risker och marknads- samt 

kundbehovet för att ta fram en strategi och mål. I årsredovisning 2008 gav Ericsson en 

formulering som stämde väl med Vittorio. Ericsson menade att de strävar efter att ha rätt 

utvärdering av marknadsutveckling (ekonomi och konkurrens)/konjunkturnedgång och följder 

(extern analys), rätt kompetens (intern analys & kunskapsanskaffning) och marknadsföring 

(timing). De menar vidare att strategin formuleras efter konkurrensdynamik. 

 

Make, buy, make-buy 

När Ericsson vill ta sig in i ett nytt område väljer de bland annat att förvärva andra företag. Detta 

korrelerar med Cruz-Cazares, Bayona-Aez och García-Marc (2010), som menade att förvärv ger 

företag tillgång till kunskap och teknologi som inte finns internt i företaget. Att Ericsson väljer 

förvärv som strategi kan kopplas med det som Tsuji (2001) kom fram till i sin studie, att företag 
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som skapar konkurrenskraft genom patent betonar förvärvsdelen i deras affärsstrategi. Ericsson 

är oomtvistligt ett företag som har beviljats många patent, och det har enligt företaget skapat en 

konkurrensfördel gentemot konkurrenterna. Att Ericsson är ledande inom kärnområdet innebär 

att de har en unik kunskap och enligt Cruz-Cazares, Bayona-Aez och García-Marc (2010) 

uppstår denna kunskap genom att företaget tillämpar make-strategi. Vidare menade forskarna att 

make strategin anses vara ineffektiv om företaget inte har en flexibel FoU avdelning, detta har 

Ericsson tagit hänsyn till då de ger medarbetare stora friheter till innovationer.  

Tsuji (2001) och He, Lim & Wong (2006) kommer fram till i sina studier att företag bör satsa på 

och utveckla deras patent om konkurrenskraften ligger inom FoU. Ericsson är ett företag som 

ständigt investerar i FoU för att utveckla nya teknologier och lösningar. Detta styrks med 

intervjun, där Ericsson menade att FoU alltid har varit en oerhört viktig del av deras strategi. 

Patent är ett starkt konkurrensmedel som Ericsson använder sig av under åren som affärstillgång. 

Ericssons patent har ökat från 16 000 (2004) till mer än 30 000 (2011). Varje år lämnar Ericsson 

in mer än 1000 patentansökningar. I och med att Ericsson utvecklar många patent kan det också 

tyda på att de har en make strategi, där all utveckling sker internt. Cruz-Cazares, Bayona-Aez 

och García-Marc (2010) menar att make-strategin endast har inverkan på lågtekniska företag. 

Detta stämmer inte in på Ericsson som strävar efter att utveckla teknik internt för att sedan 

patentera sina innovationer. Resultat som dessa forskare kom fram till är tämligen svårt att 

implementera på Ericsson. Företaget är verksamt inom en högteknologisk bransch, vilket enligt 

Cruz-Cazares m.fl. inte bör välja make-strategi.  

Enligt Vittorio (2001) är det en fördel för företag att tillämpa en buy-strategi om det redan finns 

teknik ute på marknaden, detta för att slippa belastning på det egna företaget. För att kunna 

betjäna nya kunder har Ericsson börjat använda sig mer av buy-strategi genom strategiska 

förvärv av många andra företag inom områden de inte är experter på. Eftersom buy-strategin 

även är den billigaste typen är det mer lämpligt för ett kostnadsbesparande företag som Ericsson. 

En anledning till varför Ericsson har valt en förvärvsstrategi kan vara priskonkurrensen som 

förekom på marknaden från början av år 2005. Den ökade konkurrensen från bland annat Kina 

har gjort att Ericsson var tvungna att effektivisera sina verksamheter och sina produkter och 

lösningar men samtidigt vara på samma nivå som lågpriskonkurrenterna. Eftersom att utveckla 

en teknik internt både tar längre tid och kräver dyrare investeringar, lämpar det sig för Ericsson 

att välja den billigaste metoden till kunskapsanskaffning. På så sätt kan Ericsson både spara på 

kostnaderna och samtidigt erhålla betydligt högre kompetenser och kunskaper, vilka Ericsson 

kan använda sig av för att differentiera sig från konkurrenterna.  

För att anställda ska kunna utveckla sina kunskaper samarbetar Ericsson mycket med universitet. 

Inom områden där Ericsson anser sig vara bäst tillhandahåller de utbildning internt inom 

företaget. Enligt Segarra-Blasco & Arauzo-Carod (2008) är större företag från högteknologiska 

branscher, som ägnar sig åt både process- och produktinnovation mer benägna att välja ett 

samarbete med universitet. Alla dessa kriterier uppfyller Ericsson, vilket kan ge en förklaring till 

varför företaget värdesätter samarbete med universitet. 
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Öppen innovation 

Enligt Chesbrough och Appleyard (2007) sam Lazzarotti och Manzini, (2009) ska företag som 

har en strävan efter att stärka sin position samt ledarposition genom innovation främja en öppen 

innovation. Ericsson är ett företag som tillämpar öppen innovation i stor utsträckning, framförallt 

i deras framhävande på innovation och FoU som konkurrensfördel, men också deras strävan efter 

att främja öppna standarder genom att licensiera ut internutvecklade plattformsteknologier samt 

genom deras egna Labs.com. Detta återfinns både i intervjun och årsredovisningar, där Ericsson 

menar att standardisering är viktigt för deras verksamhet. Genom Fair och Resonable får andra ta 

del av Ericssons patent, och genom den låga avgiften som Ericsson erbjuder får företaget 

samtidigt en ökad efterfrågan på tekniken. Ett bra exempel är GSM, som har blivit en 

världsstandard. Detta är enligt samma forskare grundförutsättningen för öppen innovation, att det 

inte få förekomma rivalitet mellan utvecklare och efterföljande användare av tekniken. Under 

många år har Ericsson samarbetat med många andra företag och finansiella aktörer, vilket även 

det tyder på öppen innovation. Vissa företag är inom olika branscher så som eldistribution, bygg 

och transport, vilket även är en förutsättning till öppen innovation.  

Faems, de Visser, Andries och Van Looy (2010) understryker betydelsen av allianspartners från 

olika branscher. Detta stämmer in bra med Ericsson som valde att samarbeta med andra aktörer 

för att utvidga kunskap och lärande samt för att få ny inspiration. Ericsson menar att ett 

samarbete kan skapa mer kundnytta och har som fördel att kunna dela stora investeringar, vilket 

överstämmer med det som Vittorio (2001) menar med att make-buy strategi ger företag 

möjligheter att få tillgång till kunskaper och även kunna fördela de finansiella riskerna med att 

utveckla en teknik. Lazzarotti & Manzini (2009) menar att fördelen med öppen innovation är att 

värdet under innovationen inte kommer att gå förlorade. Detta överstämmer med vad Ericsson 

anser med samarbete, att de ska tillvarata kunskaperna från olika projekt och tillämpa de 

internationellt. Det som tyder på att Ericsson har tillämpat öppen innovation även under 2011 

som FoU strategi är deltagande vid utveckling av nya teknikstandarder, samt genom Ericsson 

Academy och Learning Services.  

Lazzarotti och Manzini (2009) menar att en öppen innovationsmodell kännetecknas av 

deltagande av andra aktörer under hela innovationsprocessen. Företag som tillämpar en öppen 

innovationsmodell kännetecknas av hög kompetens inom teknologi, innovation och FoU 

aktiviteter på en internationell nivå. Deras framgång på den internationella marknaden har 

grunden hos deras tunga satsning på FoU som förknippas med höga tekniska och kommersiella 

risker. Denna beskrivning korrelerar med Ericsson som har under alla åtta åren satsat tungt på 

FoU och utvecklat nya tekniker och plattformar som används av andra. Deras innovation är 

världskänd och eftertraktas av många ledande operatörer världen över. Att Ericsson är 

framgångsrikt på internationell nivå återfinns i deras globala närvaro och att de levererar 

produkter till operatörer i 140 länder och har försäljning på alla större geografiska områden. Ur 

intervjun framkom ett inslag som kan motsäga en öppen innovationsmodell. Om det är teknik 

som de vill hålla hemligt och konkurrera med kunderna väljer de att inte släppa in andra i 
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innovationsprocessen. Detta betyder att Ericsson har en sluten innovationsmodell med fåtal 

inblandade aktörer. De enda de tänker släppa in är underleverantörer. Under andra tillfällen 

släpper de in konkurrenterna, men endast i det tidiga stadiet, vilket även tyder på en sluten 

innovationsmodell. Varför Ericssons innovation både karaktäriseras av öppen och sluten 

innovationsmodell kan ha en förklaring i vilken teknik som Ericsson utvecklar. Om det är en 

teknik som de vill konkurrera med väljer de sluten modell, medan i andra tekniker som Ericsson 

ser fördelaktigt med flera deltagande, tillämpar företaget öppen innovationsmodell. Det 

framkommer även ur intervjun att Ericssons innovationsmodell varierar beroende på situationen. 

Chesbrough och Appleyard (2007) samt Faems, de Visser, Andries och Van Looy (2010) tog upp 

olika motiv för företag att välja öppen innovation. Ericsson nämnde i stort sätt samma fördelar, 

att öppen innovation kommer leda till ökad trafik i deras system som i sin tur leder till 

kommersiell framgång. Ericsson menar även att deras samarbetspartner ska ha kompetenser och 

resurser för att Ericsson ska kunna dra fördelar av ett sådant samarbete. Detta är enligt Gnyawali 

och Park (2011) en av fördelarna som ett samarbete med konkurrenterna har. Vidare nämner 

Ericsson att co-opetition möjliggör för de att ta fram och få ut produkt snabbare till marknaden. 

Detta är en beskrivning som inte finns med bland fördelarna som forskarna nämnde. Ericsson 

nämner inga fördelar som co-opetition kan ge kunderna, vilket kan tolkas som att de är mer 

teknikdrivna än marknadsdrivna.  

 

Co-opetition 

Ericsson strävar efter att föra samman konkurrenter för att skapa allmän marknadstillväxt. Detta 

tillsammans med andra samarbeten med konkurrenter tyder på att Ericsson under vissa år även 

tillämpat co-opetition som strategi. Vilket enligt Gnyawali och Park (2009) är viktigt i 

högteknologiska sammanhang, vidare menar de att co-opetition mellan stora konkurrenter är 

fördelaktigt för tekniska framsteg och för konsumenterna som får bättre produkter och lägre 

priser. Eftersom Ericsson betonar betydelsen av att kunna erbjuda sina kunder de bästa 

produkterna och lösningar till ett överkomligt pris, kan co-opetition ge Ericsson fördelar.  

Enligt Ericsson har deras strategier ändrats under de senaste 20 åren. I början hade Ericsson 

mycket intern utveckling, där produktionen skedde inom företaget. Förändringen är att Ericsson 

börjar använda sig mer av generellt tillgängliga plattformar och fokusera på egen tillverkning 

avseende mjukvaror, som enligt Ericsson är det som gör företaget unikt. Detta har Ericsson 

nämnt vid tidigare svar, där de sätter betydelse för teknik och produkter som ger de 

konkurrensfördelar och att det är dessa som vill hålla för sig själva. Trots att Ericsson främjar 

öppen innovation är de medvetna om att de måste ha något unikt som skiljer de ifrån 

konkurrenterna.  
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5.1.3 Positioneringsstrategi 
Ericsson har kostnadsöverlägsenhet genomgående under alla tolv åren. Detta återfinns i 

kostnadsbesparingar och kostnadskontroll, minskandet av produktvarianter och plattformar, 

effektivisering av processer samt återanvändning av mjukvaror. Omstrukturerings- samt 

kostnadsbesparingsprogrammen som de genomförde för att skapa effektivitet, uppnå lönsam 

kostnadsnivå och skalfördelar genom samarbete som även ger lägre pris men högre kvalitet, 

återspeglar även på kostnadsöverlägsenhet som positioneringsstrategi. Ericsson valde att skära 

ner kostnader för att anpassa sig till nytt marknadsläge (sjunkande priser). Denna 

konkurrensfördel kan enligt Porter (1998) bland annat uppnås genom patentskyddade teknologier 

och skalekonomi, vilket Ericsson betonar i sina årsredovisningar att de kan dra fördelar av 

genom att vara teknisk ledande på marknaden och erhålla konkurrenskraft med sina patent. Ett 

annat argument för en kostnadsöverlägsenhet är att Ericsson under vissa år valt att skära ner på 

anställda och kostnaderna för investeringar, även inom FoU. Enligt Porter strävar företag med 

kostnadsöverlägsenhet att ständigt skära ner på kostnader och inte administrera kostnader inom 

områden som bland annat FoU.  

Trots kostnadsbesparingar ökade 2004 års försäljning med 12 procent på de viktigaste 

marknaderna, och engagemang inom FoU, särskilt inom nätinfrastruktur och 

mobilkommunikation bibehölls under året.  En förklaring till detta är att Ericsson under året har 

valt att införa kostnadsbesparing inom de områden som inte tillhör kärnområdet, och fokuserat 

på det som de är bra på. Eller så har de fokuserat på strategiska viktiga områden och delvis 

bortsett ifrån andra områden. Samtidigt fokuserade Ericsson på att lyssna på kunderna och deras 

behov och efterfråga, som skildrar differentiering. Om allt dessa inträffar inom ett segment har 

Ericsson fokusering som positioneringsstrategi med inslag på både kostnad och differentiering. 

Det framkommer tydligt ur intervjun och årsredovisningar att de inte har ett enda segment, vilket 

gör fokuseringsstrategi utesluten. Ett annat argument för att Ericsson inte kan ha använt sig av 

fokusering som konkurrensfördel återfinns i årsredovisning 2007 där Ericssons JV delade upp 

verksamheten i segment och hade mer fokus på kamera, musik och företagstelefoner.  

Under alla åren har kunderna varit i centrum för Ericsson, det har också varit en självklarhet för 

företaget att förstå kundernas behov och möjligheter för att ta fram den bästa 

kommunikationslösningen på marknaden. Trots kostnadsbesparingar har Ericsson fortsatt 

investera i FoU, erbjuda mervärdesprodukter som uppfyller tekniskt behov. Detta tyder på att 

Ericsson genomgående under alla åren även tillämpade differentiering som positioneringsstrategi 

då de har kunderna i fokus. Enligt Porter (1998 och 1983) fokuserar differentieringsföretagen på 

att utmärka sig i form av teknologi och kundservice, medan kostnadsöverlägsna företag 

fokuserar på prisreduktion och besparingar avseende investeringar inom exempelvis FoU. Varför 

det finns inslag av båda kostnadsöverlägsenhet och differentiering kan förklaras av att Ericsson 

kan ha valt att tillämpa olika differentieringsstrategier inom olika områden. Exempelvis kan 

Ericsson ha fokuserat på att differentiera sig inom nätverk, 3G, vilket är det område som 

Ericsson valde att fortsätta investera i FoU. Medan i andra icke kärnområden kan Ericsson ha 
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valt att tillämpa kostnadsöverlägsenhet för att komma tillbaka efter kollapsen av 

telekommarknaden, men samtidigt hålla en ledande position inom området som de är bäst på.  

Operationell excellence som Ericsson har tillämpat sedan 2004 förkortade ledtid, förbättrade 

kvalitet och sänkte kostnader. Under 2006 har kunderna fått varumärkeskännedom för Sony 

Ericsson, gett starka och långsiktiga relationer och support, kostnadsbesparingar och 

kostnadseffektiva lösningar. Ericsson minskade under 2006 även ledtid med ytterligare 20 

procent, vilket enligt Porter överstämmer med differentiering. Detta överstämmer även med 

Porters modell i Vittorios bok (2011). Att företag som har differentiering strävar efter kortare 

ledtid, och tid för forskning att nå ut till marknaden (mellan tre till fem år), att de fokuserar på att 

förbättra kvalitet. Det som inte stämmer in på differentiering är sänkta kostnader och minskad 

FoU center, vilka avspeglar på kostnadsöverlägsenhet. Kortare utvecklingstid, 

processförbättring, samt kort tid (mellan tre till fem år) är andra inslag som stämmer in på 

differentiering. 

 

5.2 Huawei 

5.2.1 Framgångsfaktorer 
 

Tonvikt på handling 

Ur intervjun med Huawei framkom det att de har svårt att hålla en strukturerad och formaliserad 

kommunikation. Trots att de använder sig av olika formaliserade kanaler, är det svårt för dem att 

kommunicera information inom företaget då mycket är skrivet på kinesiska. Informationen till 

deras kunder förefaller vara mer tillgänglig och även den kommuniceras ut via olika kanaler. I 

och med detta jobbar Huawei på att förbättra informationsflödet internt. Det framkommer även 

ur årsredovisningarna från de tre senaste åren att de vill förbättra informations- och 

kommunikationsflödet. De nämner att de har etablerat informations- och 

kommunikationskanaler, att de anställda får informationen i tid samt att ledningen ordnar 

regelbundna möten för att hålla de anställda uppdaterade. Att ha en effektiv kommunikation är 

en viktig del i Peter och Watermans (1982) framgångsfaktorer, tonvikt på handling. Huaweis 

informations- och kommunikationsflöde förefaller inte att vara optimal, vilket antyder att de inte 

har uppfyllt denna faktor helt hållet. Under 2004 genomförde företaget kontinuerliga 

förändringar i ledningen och under 2011 införde dem ett rotationssystem för de verkställande 

direktörerna inom företaget, vilket tyder på att Huawei på senare år närmar sig den första 

faktorn, då det även handlar om att ha en flexibel arbetsgrupp med arbetsuppgifterna som byts 

ofta och kontinuerlig rotation inom företaget. Vidare tillämpar företaget frihet och rotation i 

deras innovationsgrupper i Sverige, vilket även tyder på att de till viss del uppfyller tonvikt på 

handling. 
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God kundkontakt 

Huawei har genomgående under alla år visat på starkt kundfokus. Det återfinns i 

årsredovisningarna att kunderna är i centrum för allt de gjör, bland annat för att utveckla 

kundanpassade lösningar, tjänster och innovationer. Andra element som tyder på att Huawei 

lägger stor betydelse på kunderna är deras kundcentrerade företagskultur och professionella 

service för att effektivt reagera på kundernas behov och få nöjda kunder. Även i intervjun 

nämnde företaget att de tillverkar produkter anpassade efter kundernas behov samt att de har ett 

lättillgängligt informationsflöde och kommunicerar ut informationen till dem genom flera olika 

kanaler. Detta är även en förutsättning för god kundkontakt, enligt Peters och Waterman ska 

mästarföretag ha nära kundkontakt genom olika kanaler. Huawei är ett företag som har många 

kommunikationskanaler med kunderna. Bland annat har de kundansvariga som ansvarar för att 

anpassa information till respektive kund. Detta förutsätter att Huawei har en närrelation med 

kunderna för att förstå deras verksamhet och ta fram den lämpligaste informationen.  

I intervjun nämnde Huawei att de utvecklar produkter och lösningar efter kundernas behov, men 

att de även kolla på konkurrenterna för att hålla en bra pris- samt funktionsnivå. Detta motsäger 

inte god kundkontakt med den anledningen att Huawei inte utvecklar teknikavancerade 

produkter, utan strävar efter att hålla en bättre pris- och funktionsnivå. Eftersom Huawei nämner 

att de alltid vill ge kunderna bättre användarupplevelser, har de utvecklat produkter med 

specifikationer som tilltalar kunder. Bättre funktionsnivå behöver inte betyda en teknikavancerad 

produkt, utan kan vara innehållande av användarvänliga specifikationer. Om det är så att bättre 

funktionsnivå innebär bättre teknik, skulle det betyda att denna specifikation efterfrågas av 

kunderna. 

 

Självständighet och entreprenörskap 

Framgångsfaktorn självständighet och entreprenörskap, betonar vikten av att uppmuntra de 

anställda. Huawei tillämpar detta genom att först och främst motivera innovationsprocess delen 

med spännande arbetsuppgifter. I och med att de anställda i Kina är delägare i bolaget motiveras 

dessa även av bonusar. Under 2007 nämner även Huawei att de uppmuntrar de anställda genom 

karriärmöjligheter samt ersättningar och under 2011 införde dem ett belöningssystem. Det här 

visar på en medvetenhet hos företaget att tillämpa framgångsfaktorn självständighet och 

entreprenörskap. Att anställda är delägare i företaget korrelerar med vad Sveiby och Risling 

menade med att personalägande i kunskapsföretag i form av innehav av aktie är vanligt 

förekommande. Detta kan även innebära att Huawei har en strävan av att behålla 

kunskapsmänniskor samt deras kunskaper inom företaget. Att Huawei erbjuder personalägande 

kan vara incitament för att få anställda att förbli kvar i företaget, så att deras kunskaper inte 

kommer att gå förlorade.  

 



 

68 

Produktiva människor 

Peters och Waterman (1982) menar även att det inte endast är kunden som är viktiga för 

företagen, de anställda spelar även viktig roll. Huawei uppfyller faktorn produktiva människor 

till viss del då de under åren 2005 till 2007 erbjöd anställda interna träningsprogram för att 

lättare anpassa sig till företagskulturen, samt utbildningsprogram. Genom att genomföra detta, 

har de även svarat på kritiken som Sveiby och Risling gav Peters och Waterman för 

exkluderandet av den interna kulturen. De inser att anställda är en värdefull tillgång för företaget 

och således uppmuntrades dem med träningsprogram i ledning och teknik. Detta stämmer även i 

enlighet med Sveiby & Risling, som menade att intern utbildning är viktigt för att öka de 

anställdas förståelse. Vidare jobbar företagets ledningsgrupp ute på fältet, vilket stämmer 

överens med framgångsfaktorn. Det som inte överensstämmer helt och hållet är företagets 

hierarkiska struktur, enligt Peters och Waterman ska det inte finnas några hierarkier eller 

grupperingar i ett mästarföretag. Däremot kan diskuteras om inte Huawei uppfyller 

framgångsfaktorn i alla fall, även om de har en hierarkisk struktur, lämnar de utrymme för beslut 

och viljor, vilket inte alltid förefaller hierarkiskt. Det går kanske att ifrågasätta Peters och 

Watermans konstaterande att det inte ska finnas hierarkier i mästarföretag, det är näst in till 

orimligt för stora företag att inte tillämpa en sådan struktur eftersom de är så stora.  

 

Delta själv- motivera medarbetarna 

 

Ur årsredovisningen från 2010 framkommer det att de flesta inom ledningsgruppen har jobbat 

inom företaget sedan 80- och 90-talet och suttit på olika positioner. Även under intervjun nämns 

att nästan alla chefer i Kina har jobbat upp sig inom företaget. Vad det gäller just anställda inom 

FoU har många jobbat upp till tio år. Det stämmer bra överens med faktorn delta själv – motivera 

medarbetarna. Vad det gäller lika behandling av de anställda kan det ifrågasättas då en del 

medarbetare kan känna sig orättvist behandlade av det nya belöningssystemet Huawei införde 

under 2011. 

 

Fortsätt göra det som du är bra på 

Ett mästarföretag ska enligt Peters och Waterman (1982) vara verksamma och diversifiera sig 

inom ett enda område. I det här fallet uppfyller inte Huawei framgångsfaktor då de på senare år 

har utvidgat sin verksamhet inom IT-området, där de säljer konsumentprodukter. Just den här 

faktorn har kritiserats av Saunders och Wang (1995) samt författarna Hitt och Duana Ireland 

(1987). De menar att det är omöjligt för ett mästarföretag att stanna inom samma område om de 

vill förbli innovativa. Det kan vara en förklaring till varför Huawei har valt att utvidga 

verksamhetsområdet. Konkurrensen på den globala marknaden är hård, vill de förbli 

konkurrenskraftiga måste de se till att utveckla verksamheten i syfte att kunna ta fler 
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marknadsandelar. Däremot fokuserar de fortfarande på sitt kärnområde, nätverk, de fortsätter att 

göra det de är bra på samtidigt som de försöker ta sig in i andra marknadsområden inom telekom.  

En anledning till varför Huawei både vill fokusera på kärnområdet och utvidga sin verksamhet 

kan vara för att Huawei vill förbli ledande inom det område som de är bäst på. På grund av den 

ständigt tekniska utvecklingen på telekommarknaden måste telekomföretagen bli förberedda på 

att möta dessa förändringar, som möjliggörs med en bred produktportfölj. Genom att vara 

verksamma på flera områden kan Huawei även bättre uppfylla kundbehovet. Det kan vara så att 

kunderna vill ha en kombination av de olika tjänsterna, och då måste Huawei vara förberedda på 

att uppfylla kundbehovet.   

 

Enkel form, liten ledning 

Huawei nämner i intervjun att organisationsformen är komplex, då de har många geografier, 

affärsområden, vidare har de ungefär 100 produktgrupper. Ur deras årsredovisning framgår även 

att de har flera segment, vilket inte överensstämmer med faktorn enkel form och liten ledning. 

Däremot verkar de eftersträva att förenkla organisationsformen då de nämner i 

årsredovisningarna 2005, 2007, 2008 samt 2009 att de plattar till tillverkningsorganisationen, 

främjar regionala avdelningar samt decentraliserar organisationen. Det som överensstämmer med 

faktorn är att de är flexibla när det kommer till problemlösningar samt förändringar, det här tyder 

på att de inte är långt ifrån att uppfylla framgångfaktorn. I och med att deras organisation är 

relativt stor, kan det bli svårt att hålla en enkel organisationsform. 

 

Den lösligt-fasta principen 

Det förefaller svårt att avgöra huruvida Huawei uppfyller den sista framgångsfaktorn, den 

lösligt-fasta principen. De nämner i intervjun att de har frihet i innovationsgrupperna, men det 

framkommer inte tydligt hur pass hårt organisationen är kontrollerad av ledningen, det är även 

svårt att avgöra vad som anses vara en liten ledningsgrupp. 

 

5.2.2 FoU-strategier 
 

De tre dimensionerna 

Enligt Vittorio (2001) ska tre dimensioner av FoU-strategi beaktas, den första är Framtida 

insynen. Huawei visar att de tillämpar en extern analys då de utgår ifrån en kundfokus för alla 

deras affärsområden. Det innebär att de alltid utgår ifrån kundernas framtida behov samtidigt 

som de tar hänsyn till vad som sker på marknaden. Detta framkommer även ur 

årsredovisningarna där Huawei beskriver att de utvecklar produkter samt lösningar anpassade 

efter kundernas behov. Huawei visar även på att de gör en intern analys då de tar hänsyn till 
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vilken kunskap företaget behöver för företagets utveckling. I deras årsredovisningar nämns även 

att de samabetar med andra företag i syfte att kunna utveckla tekniken, vilket kan antas som en 

intern analys då de förmodligen samarbetar med andra eftersom de bedömer att de inte besitter 

all kunskap själva. 

Det är även viktigt, enligt Vittorio (2001), med timingen för att ligga steget före sina 

konkurrenter. Huawei visar att de är duktiga på att ta hänsyn till timing då de under alla åren, 

förutom 2008, nämner i årsredovisningarna att de har varit först med att lansera produkter och 

lösningar på marknaden. Under 2007 var de även först med att lansera en miljömedveten policy 

för sina produkter. De nämner även 2010 att de strävar efter att leverera produkter och lösningar 

i tid, i syfte att förkorta tiden till marknaden. Kanske kan detta vara orsaken till företagets snabba 

framgång på marknaden, att de är duktiga med timingen för sina nya produkter. Vidare har 

miljöfrågor blivit alltmer aktuellt på den globala marknaden, att Huawei tillämpar en miljövänlig 

strategi kan vara till en fördel för dem, då fler konsumenter och operatörer idag kanske föredrar 

miljövänligare produkter än för några år sedan. 

 

Make, buy, make-buy 

Kunskapsanskaffningen i ett företag kan ske på tre olika sätt enligt Vittorio (2001), genom 

antingen Make, Buy eller Make-buy. Huawei använder sig av alla tre olika strategierna, valet 

beror mycket på situationen och vad företaget behöver för att kunna utvecklas. De utvecklar 

tekniken genom en Make-strategi när de vill stanna inom samma tillämpningsområde. I och med 

att Huawei vill försöka hålla lägre priser på deras produkter är denna strategi fördelaktig för dem, 

då den enligt Cruz-Cazares, Bayona-Aez och García-Marc (2010) anses vara kostnadseffektiv. 

Det förklarar även varför Huawei arbetar med produktutveckling i Kina eftersom den är mer 

kostnadseffektiv och förbättrar deras konkurrensfördelar på marknaden. Å andra sidan anser 

Vittorio (2001) att buy skulle vara den billigaste strategin, således kan motivet för Huawei att 

välja en make strategi vara för att den även underlättar informationsflödet inom FoU-

avdelningen och de inblandade i innovationsprocessen, det leder ofta till att företaget kommer att 

erhålla unik kunskap, vilket kan vara fördelaktigt om de vill stanna och förbli konkurrenskraftiga 

inom samma område. Där Huaweis egen kunskap inte räcker till skaffar de sig den genom 

konsluter eller JV, här använder de sig av en Buy-strategi. Under 2011 förvärvade Huawei alla 

andelarna i Huaweis JV i syfte att förstärka deras förmåga att leverera helhetslöningar. Det är en 

pålitlig strategi enligt Cruz-Cazares, Bayona-Aez och García-Marc (2010) om företaget lättare 

vill förutse risker och reducera risker samt öka möjligheten att få tillgång till ny teknologi och 

kunskap. Den strategi som Huawei använder sig mest av, förefaller vara Make-buy-strategin. 

Genomgående i företagets årsredovisningar berättar de om hur de samarbetar med andra företag 

och i några enstaka fall med universitet och forskningslabb. Fördelarna med metoden är att den 

kan generera i spillover effekter som kan gynna och förbättra de interna FoU-aktiviteterna samt 

ger möjlighet för företaget att åstadkomma nya produkter mer tidseffektivt på marknaden. Det 

förefaller även vara Huaweis motiv varför de inleder samarbeten med både konkurrenter och 
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företag från andra branscher. Enligt Cruz-Cazares, Bayona-Aez och García-Marc (2010) är 

denna metod central för företag i högteknologiska branscher, vilket kan förklara varför Huawei 

förefaller att använda denna metod i större utsträckning än de andra två. 

Huawei samarbetar med många europeiska företag idag. Enligt Di Minin och Zhang (2010) är 

det vanligt att kinesiska företag vill få tag i bra inhemsk arbetskraft och teknik än lokala 

partnerskap. Eftersom Huawei har funnits ett tag på den internationella marknaden och utvecklat 

sin tekniska kunskap, kan det ha skett en övergång ifrån att vilja ha kompetent arbetskraft till att 

utveckla strategiska partnerskap i syfte att ta bli mer konkurrenskraftiga på marknaden. En annan 

anledning till varför Huawei väljer att samarbeta med europeiska företag kan vara att få 

marknadstillträdde. Även om Huawei skulle anställa lokala medarbetare kanske dessa inte har 

lika mycket kunskaper om marknaden och om kunderna än ett lokalt företag. Huawei ha också 

valt att samarbeta med europeiska företag i syfte att genomföra teknikutveckling som sker via 

standardisering. Dessa företag kan då komma överens om vilken teknik som är mer framgångsrik 

och eftertraktad på marknaden. Att Huawei anställer lokala medarbetare kan vara ett sätt att 

underlätta kommunikationsflödet mellan de två samarbetande företagen. De kan också ha valt att 

samarbeta med andra företag för att underlätta utvidgning av sin verksamhet till andra områden.  

 

Öppen innovation 

Enligt Chesbrough och Appleyard (2007) samt Lazzarotti och Manzini (2009) ger öppen 

innovation många fördelar. Bland annat leder en mer samarbetande form med många aktörer till 

ökat värdeskapande. Huawei är ett företag som väljer att samarbeta med kunder, partners och 

företag inom olika områden för att bland annat utveckla bättre kommunikationslösningar och 

telefoner. Att Huawei lägger tonvikt på värdet till kunderna och prioriterar att de ska få en bättre 

användarupplevelse framgår tydligt både ur intervjun och årsredovisningar. Huawei menade 

vidare att de strävar efter att leda marknaden med innovativa lösningar. Detta korrelerar med vad 

forskarna menade med att dessa företag bör tillämpa öppen innovation om resultatet ska bli 

långsiktigt. Argumenten för att Huawei tillämpar öppen innovation återfinns i att de tillsammans 

med ledande operatörer etablerade gemensamma innovationscenter, samt delade på resurserna 

genom inTouch Lab Partnership Program. Det kanske mest avgörande argumentet är att Huawei 

själva i årsredovisningarna nämner öppen innovation och att det är vad de strävar efter.  

Enligt Lazzarotti och Manzini finns det fyra olika modeller för öppen innovation. Vilken Huawei 

har tillämpat är svår att bedöma. I intervjun nämner Huawei att de välkomnar alla som kan bidra 

med kunskaper och kompetenser samt att de är många aktörer inblandade, vilket tyder på öppen 

innovationsmodell. Andra kriterier som stämmer in är Huaweis kompetenser inom teknologi, 

innovation och FoU aktiviteter på en internationell nivå. Huawei är ett företag som satsar tungt 

på FoU för att skapa konkurrenskraft. De har bland annat etablerat FoU center i många länder, 

och har tack vare långsiktigt partnerskap realiserat en ökad omsättning på den internationella 

marknaden. Det som Huawei inte nämner är om aktörerna är deltagande under hela 
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innovationsprocessen, vilket kunde ha stärkt tillämpning av öppen innovationsmodell. Vidare 

nämnde Huawei att all FoU är ganska hemlig, förutom det som de bidrar med till 

standardisering, med andra ord har de en stängd FoU eftersom det är hemligheter, sedan finns det 

en stor standardiserad del, den är per definition öppen. 

 

Co-opetition 

Gnyawali och Park menar att co-opetition skapar en win-win situation då kostnaderna fördelas 

mellan de samarbetande företagen samtidigt som kompetenser och resurser kommer att öka. 

Huawei nämner även i sina årsredovisningar att de genom samarbete med aktörer på samma 

marknad skapar lönsamhet. Dessa samarbeten som Huawei har med olika företag och aktörer 

hjälpt Huawei att förkorta produkttiden till marknaden. En annan fördel som Huawei nämnde i 

intervjun att co-opetition kommer att skapa en bättre upplevelse för kunderna, vilket 

överstämmer med fördelar som Gnyawali och Park kom till i sin artikel. Zhang och Frazier 

nämner att co-opetition endast är en kortsiktig strategi i syfte att uppnå tillfärlligt mål. Det finns 

inslag ur Huaweis intervju som stärker detta, där företaget nämner att denna strategi tillämpas 

vid bland annat implementering av nät eller när kunden kräver ett samarbete mellan två företag. 

Detta kan tolkas som att detta samarbete mellan ett annat företag inte kommer vara för evigt, 

utan att de övergår till att vara konkurrenter när projektet tar slut. Självklart kan dessa två företag 

ingå i senare samarbete, men då i ett annat projekt eller ett annat syfte och mål.  

 

5.2.3 Catch-Up 
Enligt Gao (2011) finns det effektiva strategier, så som differentiering genom innovation och 

erbjuda produkt som förknippas med lågt pris och bra service, som latecomers kan använda sig 

av för att komma ikapp sina konkurrenter. Detta korrelerar med vad Huawei har gjort när de 

strävade att komma ikapp deras konkurrenter. Som tidigare nämnts investerar Huawei tungt i 

FoU för att skapa konkurrenskraft, samt att de strävar efter att utveckla produkter och lösningar 

kombinerat med bra service. Det stärks med intervjun där Huawei menar att det enda fokus de 

har nu är att vara ledande när det gäller innovation, samt utveckla det som kunderna efterfrågar. 

För att komma ikapp sina konkurrenter finns två olika tillvägagångssätt som latercomers kan 

välja. Wu och Zhang (2010) tar upp fördelar som leapfrogging har och menar vidare att detta 

tillvägagångssätt kan användas av latercomers som inte är kapabla att utveckla sin egen teknik. 

Som det framgår av intervjun har Huawei vid de första åren tillämpat leapfrogging som 

tillvägagångssätt till catch-up. Huawei menade även att när de kom till marknaden kollade de 

mer på konkurrenterna och höll på att lära känna branschen och kundernas efterfråga. Att 

Huawei har valt tillvägagångssättet som förkortar tiden till catch-up kan förklara varför deras 

framgång på marknaden skedde i en rusande fart. Eftersom Huawei inte hade kunskaper om 

marknaden, blir det fördelaktigt för de att kolla på konkurrenterna för att få ökad kunskap, som 
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de sedan kan använda sig av vid egen utveckling. Gao (2011) och Wu och Zhang (2010) menar 

vidare att globaliseringen kan ha underlättat för latercomers att erhålla externa kunskapskällor 

genom tekniköverföring eller genom aktivt lärande. Detta verkar Huawei har tagit fördel av, då 

de under alla åtta åren valt att samarbeta med olika ledande företag i syfte att få ökad kunskap 

inom olika områden. Detta stämmer även in med det som Liu och Dalum menade med att företag 

som tillämpar leapfrogging kan påskynda catch-up processen genom allians med ledande 

utländska företag. Zhu m.fl. (2011) menade med att latercomers har fördelen i att de kan lära sig 

av deras ledande konkurrenter vad det gäller resurser.  

Andra forskare som har undersökt teknikföljare är Forbes och Wield (1999), där de menar att 

dessa företag fokusera mer på utveckling än forskning och bör lära sig teknik från ledare. Det är 

även väsentligt att ha FoU center inom företaget. Ur årsredovisningar framkommer det att 

Huawei investera tungt inom FoU för att kunna bli beviljade av patent, vilket betyder att de 

lägger tonvikt på forskning. Någonting som är värt att lägga på minnet är att årsredovisningar är 

från de senare åren, vilket kan ha påverkat bedömning av frågan. Detta styrks ur intervjun, där 

Huawei menade att det inte går att imitera teknik längre eftersom de har en ledande position samt 

att fokus för Huawei såg annorlunda ut idag. I fall Huawei har FoU-enheter inom företaget är lite 

svår att bedöma, för att de har många FoU center i olika delar av världen, vilket kan tolkas som 

att det är självständiga labb. En anledning till Huaweis starka framfart i telekomindustrin kan 

vara deras satsningar på patent. Enligt Tsuji (2001) och He, Lim och Wong (2006) är satsningar 

på patent en bra strategi för att bli mer konkurrenskraftig på marknaden och detta kan vara en 

förklaring till Huaweis framgångar. 

På senare år då Huawei har fått greppet om marknaden och fått ökade kunskaper valde de att 

tillämpa det andra tillvägagångssättet till catch-up, path-following. Detta tillvägagångssätt har sin 

grund i att latercomers utvecklar sin egen teknik samt att företag som tillämpar denna strategi är 

mer marknadsdriven. Ur Huaweis intervju och årsredovisningar framkommer argumenten till 

varför Huawei är marknadsdriven. För det första nämner Huawei att hela telekommarknaden och 

även de själva drivs av kunderna. 

 

5.2.4 Positioneringsstrategi 

Huawei har genomgående under alla åtta åren tillämpat differentiering och 

kostnadsöverlägsenhet som positioneringsstrategi. Differentiering märks framförallt i deras 

särskilt framhävande på kundfokus och kundrelationer, samt att ta fram en produkt med 

specifikationer som tilltalar kunder. Detta är enligt Porter viktiga element för differentiering, 

företag som har differentiering som positioneringsstrategi ska tillverka produkter med 

egenskaper som uppskattas hos kunden. Porter nämner även att dessa egenskaper kan vara i form 

av teknologi, kundservice och varumärke. Huawei är ett företag som betonar betydelsen av att 

ligga långt fram i teknikutveckling genom att investera i FoU, och på det sätt lyckas leverera 

innovativa lösningar till sina operatörer. Varumärket är en egenskap som Huawei inte lägger så 
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mycket fokus på, där företaget i intervjun menade att andra företag säljer mer på varumärke, men 

det gör inte Huawei. Att Huawei inte uppfyller alla dimensioner behöver inte betyda att de inte är 

ett differentieringsföretag. Det kan vara så att Huawei värdesätter andra dimensioner så som 

teknologi och kundservice, mer än varumärket. Det kan också vara så att Huawei kanske tänker 

att om de lyckas hålla en bra relation med kunderna och erbjuda dem den bästa produkten, 

garanterar det att kunderna skapar en varumärkeslojalitet. Andra argument som stödjer att 

Huawei tillämpar differentiering ligger i deras framhävande av bra kvalitet, leverans samt att 

utveckla en produkt som ger mer värde för pengarna. Dessa beskrivningar poängterade även 

Porter som viktiga förutsättning för ett framgångsrikt differentieringsföretag.  

Huaweis kostnadsöverlägsenhetsstrategi återfinns i att de enligt företaget har branschens bredaste 

sortiment vilket stärks med årsredovisningar, att de har ett bra pris, samt att de inte lägger 

mycket pengar på marknadsföring. Alla dessa element överstämmer med vad Porter kom fram 

till som konkurrensfördelar för kostnadsöverlägsna företag. Något att fundera över är att om 

Huawei menar att bra pris är samma sak som ett lågt pris. Även om Huawei inte säger så rakt ut i 

intervjun, finns det andra uttalande som stödjer detta. Bland annat menade Huawei att de inte har 

intern tillverkning samt att minimera kostnaderna av komponenter i produkten. Vidare menade 

Huawei att de kraven som företaget har är att i slutändan minska kostnaderna.  

Huaweis årsredovisningar gav en liknande bild som intervjun. Det som skiljde sig är att Huawei 

under 2004 specialiserade sig på områden så som marknadsföring. Detta motsäger fakta som 

Huawei gav i intervjun. En förklaring till detta kan vara det som Huawei nämnde i intervjun, att 

de måste förbättra hur de ska använda pengarna, att de måste förmedla till alla att Huawei 

faktiskt finns. Under 2009 genomförde Huawei en omfattande kostnadskontroll och främjade 

processen för integrerad produktutveckling för att upprätthålla lönsamhet. Detta innebär en 

kostnadsöverlägsenhet som positioneringsstrategi enligt den modellen som Porter tog upp i 

boken av Vittorio.   

 

5.3 Sammanfattande analys 
Det finns många likheter mellan Ericsson och Huaweis intervjuer och årsredovisningar. Både 

företag betonar betydelsen av kommunikation inom företaget. Det som skiljer sig är att 

kommunikationen i Ericsson verkar vara effektivare än den som finns inom Huawei. Att Huawei 

inte har en optimal kommunikation inom företaget är på grund av att mycket info är på kinesiska, 

vilket försvårar kommunikationen. Om Ericsson hade varit i samma situation hade de sannolikt 

upplevt samma problem. I och med detta uppfyller Huawei inte tonvikt på handling lika väl som 

Ericsson, i och med att de har en effektiv kommunikation både inom och utanför företaget och 

uppfyller alla kriterier som förknippas med framgångsfaktorn. Även om Huawei har en mindre 

effektiv kommunikation, verkar deras kundfokus starkare än Ericssons. Detta stärks av att 

Huawei menade att deras kommunikation till kunder är mer tillgänglig samt att kunderna är i 

centrum för allt de gör. Trots att Ericsson även uppfyller god kundkontakt nämner de strävan 
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efter att utveckla produkter och lösningar som kan slå ut konkurrenterna. Framgångsfaktorerna 

som både Ericsson och Huawei uppfyller är produktiva människor samt självständighet och 

entreprenörskap. Både företagen värnar om anställdas kunskaper och kompetenser, samtidigt 

inför dem interna utbildningsprogram för att ge anställda ökad kunskap. Detta korrelerar även 

med en av Sveiby och Rislings tio framgångsfaktorer. Varför just dessa framgångsfaktorer 

återfinns i båda företagen är deras framhävande av innovationer, samt FoU som konkurrenskraft. 

Om de anställda inte har tillfredsställande kunskaper och kompetenser är det omöjligt för 

företagen att uppnå deras mål som teknisk ledande på marknaden.  

De tre sista faktorerna uppfyller inget av företagen. Detta är inte så svårt att förstå i och med 

både företagen vill vara internationella, och för att lyckas med det måste företagen ha många 

geografiska områden, segment och avdelningar som tar hand om olika internationella uppgifter. 

Inget av företagen jobbar efter fortsätt göra det som du är bra på. Denna faktor har kritiserats av 

många forskare som menar att det finns ingen logik i att företag som vill bli innovativa förblir i 

samma område och fortsätter göra det som de är bra på. För att vara innovativa förutsätter det att 

företag kan komma med nya idéer och uppfinningar. Telekommarknaden karaktäriseras av 

många och kontinuerliga förändringar, för ett högteknologiskt företag att förbli i samma 

verksamhet och område kommer att förhindra de från att uppnå en framgång. Både företagen 

nämner även att de strävar efter att uppfylla kundbehovet, om det förutsätter att de ska utvidga 

sin verksamhet eller sitt område, kan företagen att göra det.  

När det gäller FoU strategier har företagen mycket gemensamt. Både företagen genomför en 

intern och extern analys för att säkerställa interna kompetenser och marknadskunskaper. Dessa 

två analyser är viktiga för företagen där marknadsförändringar är stora. Eftersom både företagen 

även nämner att deras verksamhet bygger på att uppfylla kundbehovet, är det grundläggande med 

en extern analys. En dålig extern analys kommer leda till förlust, vilket hände Ericssons Joint 

Venture. Vittorio (2001) nämner att timingen är viktig för ett högteknologiskt företag. Både 

Ericsson och Huawei strävar efter att vara först ut och leverera nya produkter och lösningar. 

Eftersom konkurrensen på telekommarknaden är stor är det avgörande att kunna vara steget före 

sina konkurrenter för att säkerställa en ledande position.  

När det gäller kunskapsanskaffning väljer både företagen att tillämpa buy metoden om de vill 

utvidga sig till ett nytt område och skaffa kunskap. Om företagen har bra kunskaper utvecklar de 

internt. Detta är ett smart sätt för företagen att uppnå framgång och ledande position på 

marknaden. Eftersom de speciella kunskaperna som de har internt kan användas som 

konkurrensfördelar blir det fördelaktigt att hålla det hemligt och istället bli beviljade på patent. 

Om företagen vill utvidga sig till ett nytt område där de saknar kunskaper, lönar det sig att de 

anskaffar externa kunskaper och har en samarbetspartner som är en hjälpande hand för företaget 

på det nya området. Syftet för både Ericsson och Huawei att tillämpar buy strategi kan skilja sig. 

Att Ericsson väljer buy strategi kan vara dels för att skaffa sig nya kunskaper, men kanske mest 

avgörande är till följd av priskonkurrensen, eftersom buy strategi är den billigaste 

kunskapsanskaffningsmetod enligt Vittorio. Huawei valde buy strategi för att de var nya på 
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marknaden och behövde således kunskaper om marknaden och om kunder. Dessa kunskaper kan 

tillhandahållas genom att köpa företag. Förutom buy strategi arbetar Ericsson och Huawei 

mycket med samarbete med andra företag och konkurrenter för att främja öppna standarder, som 

kommer ge kunder många fördelar.  

Både Ericsson och Huawei har tillämpat kostnadsöverlägsenhet och differentiering som 

positioneringsstrategi. Varför det är så återfinns i att Huawei är ett kinesiskt företag och är 

kostnadseffektiva i sin natur. Ericsson vill vara kostnadseffektiva för att priskonkurrensen ökar, 

om de håller en hög prisnivå är chansen stor att de förlorar kunder till sina mer kostnadseffektiva 

konkurrenter. Både företagen tillämpar differentiering för att skapa unika värden för sina kunder, 

och såldes lockar de till att välja företagets egna produkter i en hård konkurrerad marknad. Det 

förefaller vara önskvärt för ett framgångsrikt telekomföretag att tillämpa en kombination av 

dessa två positioneringsstrategier. Telekomföretagen måste hålla ett effektivt pris för att 

konkurrera med andra, men samtidigt måste de kunna erbjuda sina kunder någonting unikt som 

gör att de föredrar att välja företagets produkter eller lösningar.  
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6. Slutsats och Diskussion 
 

I slutsatsen kommer problemformuleringarna samt syftet att besvaras. Problemformuleringarna 

kommer att besvaras i den ordningen som presenteras under inledningskapitlet. Kapitlet avslutas 

med en diskussion samt förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Slutsats 
 

 Hur förhåller företagen sig till framgångsfaktorerna? 

 Både Ericsson och Huawei efterföljer tonvikt på handling, Ericsson uppfyller 

framgångsfaktorn mer övertygande än Huawei. 

 Huawei fokuserar mer på god kundkontakt jämfört med Ericsson. 

 Båda företagen uppfyller självständighet och entreprenörskap, produktiva människor samt 

delta själv- motivera medarbetarna. 

 De resterande tre framgångsfaktorerna: enkel form, liten ledning, fortsätt göra det som du är 

bra på samt den lösligt- fasta principen uppfyller inte något av företagen.  

 

 Hur ser deras FoU-strategier ut? 

 Både Ericsson och Huawei genomför en extern samt intern analys, de tar även hänsyn till 

timingen när de lanserar en produkt. 

 Båda företagen har make som FoU strategi då de investerar tungt i FoU, samtidigt som de 

strävar efter att bli beviljade på patent för att bli konkurrenskraftiga.  

 Företagen tillämpar både make, buy samt make-buy strategi beroende på vilken teknik de 

vill utveckla.   

 Både Ericsson och Huawei vill främja öppen innovation och tillämpar co-opetition som 

strategi då de samarbetar med konkurrenter på samma marknad när de utvecklar standarder.   

 Huawei har övergått ifrån leapfrogging till path-following.  

 

 Vilken positioneringsstrategi tillämpar företagen mot sina kunder? 

 Både Ericsson och Huawei har genomgående under alla de åtta åren tillämpat en 

kombination av kostnadsöverlägsenhet och differentiering som positioneringsstrategi. De 
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satsar främst på FoU, kvalitet, kundservice, unika produkter kombinerat till ett bra pris och 

brett sortiment, samtidigt som de kostnadseffektiviserar sina verksamheter.   

 

6.2 Diskussion 
Uppsatsens syfte var att utifrån Peters och Watermans framgångsfaktorer undersöka Ericssons 

och Huaweis affärsstrategier. I uppsatsen framkommer det att dessa faktorer inte alltid korrelerar 

med båda företagen. Deras studie har även mött en del kritik, där forskare menar att det finns 

luckor i undersökningen. Det som framkommer i slutsatsen är att de uppfyller tonvikt på 

handling, god kundkontakt, självständighet och entreprenörskap, produktiva människor och 

delta själv- motivera medarbetarna. Att företag väljer att fokusera på dessa faktorer kan bero på 

att det är just företagens kunder och anställda som är företagens viktigaste element för att nå 

framgång. Utan nöjda kunder, kommer inte företaget att sälja något och utan erfarna och lojala 

medarbetare, riskerar företaget att bli mindre produktiva, vilket även kan påverka försäljningen. 

Således kan antas att faktorerna fokuserande på kunder samt anställda är centrala för att nå 

framgång.  

De icke uppfyllda faktorerna rör organisationen samt företagets kärnområde. När Peters och 

Waterman genomförde deras studie på 80-talet, var inte de internationella marknaderna lika 

tillgängliga som de är idag. Det kan förklara varför dessa faktorer är svåra att uppfylla. Att 

företag inte längre endast ska fokusera på det de är bra på kan förklaras genom att konkurrensen 

har ökat avsevärt under senare år samt att marknaden förändrar sig mer frekvent än tidigare. 

Således blir det ett krav för företagen att utvidga sina verksamheter för att de ska kunna hänga 

med utvecklingen samt behovet på marknaden. I och med att företag utvidgar sina verksamheter, 

blir det svårt för dem att hålla en enkel organisation och liten ledning. Således verkar dessa tre 

faktorer vara mindre viktiga idag för att nå framgång. Istället kan det vara av större vikt för 

företag att i innovativa branscher att lägga större fokus på FoU-strategier samt positionering. Det 

är just detta som även andra forskare har kritiserat Peters och Waterman för, att mer fokus bör 

ligga på marknadsföring samt teknik. Genom att tillämpa och kombinera dessa olika strategier 

kan de uppnå en konkurrenskraftigare strategi och således lyckas bli framgångsrika. 

Vi ville även med denna uppsats undersöka hur deras FoU-strategier ser ut. Det vi kom fram till i 

slutsatsen är att de använder sig av olika strategier beroende på den kunskapen de har och 

ändamålet med tekniken. I och med att telekommarknaden har vuxit betydligt de senare åren och 

konkurrensen har hårdnat, räcker det förmodligen inte längre med en enda strategi. Företagen 

inser idag behovet av att samarbeta med varandra samtidigt som de förstår vikten av att behålla 

det unika för företaget. Huaweis strategi har sett lite annorlunda ut jämfört med den för Ericsson. 

Det beror nog främst på att de kom in som latecomers på marknaden och var snabbt tvungna att 

komma ikapp sina konkurrenter. Idag verkar de i stort sett tillämpa liknande strategier och 

fokuserar på innovation i allra högsta grad. 
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Till sist kom vi fram till att företagen tillämpar både differentiering samt kostnadsöverlägsenhet 

som positioneringsstrategier. Varför de fokuserar på båda strategierna kan bero på ökad 

konkurrens samt internationalisering på marknaden. För att behålla en ledande position krävs det 

att deras produkter och lösningar tillgodoser kundernas behov samt är unika jämfört med 

konkurrenternas. Samtidigt är det viktigt att de inte kostar för mycket. I och med att det finns 

många aktörer på marknaden idag, kan konsumenterna vara mer kräsna och pressa ner priserna.  

Sammanfattningsvis finns det inte en enda strategi företagen bör välja för att förbli 

konkurrenskraftiga. Beroende på hur marknaden ser ut och kräver, måste företagen anpassa sina 

strategier efter den för att nå framgång. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Med anledning till att Peters och Watermans studie inte tycks återspegla verkligheten idag, skulle 

det vara intressant att genomföra en ny studie som tar hänsyn till faktorer behandlande företags 

affärsstrategier i syfte att undersöka om det har skett en förändring sedan 80-talet. För att få ett 

sådant representativt reslutat som möjligt, är en kvantitativ undersökning en lämplig metod då ett 

större antal företag kan undersökas. Vidare skulle det vara intressant att undersöka företag ifrån 

andra branscher i syfte att se om det finns andra faktorer lämpade för olika branscher. Ett annat 

förslag skulle kunna vara att undersöka om Peters och Watermans studie är mer lämpad för 

mindre företag, då det kan vara lättare för dem att hålla en enklare organisationsform samt 

mindre ledning. 
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7. Metoddiskussion  
Metoden för denna uppsats var en fallstudie där intervjuer och årsredovisningar användes som 

data. Det finns emellertid en risk för subjektivitet i den, då respondenterna kan ha svarat på ett 

sätt som är till fördel för företaget. Trots detta anses validiteten vara relativt hög för att 

intervjupersonerna är experter inom området och kan således ge oss tillfredsställande resultat till 

uppsatsen. Ericssons svar anses vara mer trovärdiga med den anledningen att respondenterna är 

mer kunniga inom området än Huaweis respondent. Därför har vissa frågor till Huawei inte 

kunnat bli besvarade. Det är därför fördelaktigt att även ta med årsredovisningar som 

komplement till intervjun. På det sättet kunde vi få svaren på frågorna som Huaweis respondent 

inte kunde ge oss. Att Ericssons respondenter är mer kunniga inom området kan också vara en 

nackdel i den meningen att de kan gå mer ingående i svaren och hamna på sidospår, vilket gör att 

en del svar blir för omfattande och överflödiga för uppsatsen.  

Uppsatsens reliabilitet, tillförlitlighet, anses vara mindre hög. Detta på grund av svårigheten att 

tillämpa uppsatsens resultat på andra studier. Anledningen till det är att intervjuerna med stor 

sannolikhet inte skulle resultera i samma svar om andra personer intervjuades. Däremot blir 

tillförlitligheten högre då årsredovisningarna kan granskas igen. Problemet är dock att empirin 

som grundar sig på årsredovisningarna kan anses vara mindre tillförlitliga i den meningen att det 

kan finns en subjektivitet i uttaget av informationen. Vi kan ha varit subjektiva då vi själva tog ut 

informationen som ansågs passande till uppsatsen. Det kan då finnas en skillnad i 

informationsomfattningen om andra författare skulle genomföra samma process. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

Beskriv lite om dig själv och din bakgrund i företaget. 

De åtta framgångsfaktorerna 

Hur ser kommunikationsflödet ut i företaget? Tycker ni att ni har en effektiv kommunikation 

inom företaget där alla är involverade? 

Hur ser kommunikationen ut med era kunder? 

Hur pass lättillgänglig är informationsflödet i företaget? 

Vilka kanaler använder ni er av för att kunna komma nära era kunder? 

När ni tillverkar en produkt, strävar ni efter att den ska passa konsumenten eller slå ut era 

konkurrenter? 

Hur ser rotationen och friheten ut i era innovationsgrupper?  

Hur motiverar ni (om ni gör det) era anställda till att bli en effektiv innovatör? 

Hur ser chefernas bakgrund ut, har de jobbat upp sig inom företaget eller kommer de utifrån?  

Vilken organisationsform har företaget? (Hierarkisk, platt, produktgrupper, segment, geografiska 

områden, lika behandling) 

Jobbar ledningsgruppen även ute på fältet? 

Inom vilka områden är ni verksamma i? 

Önskar ni att kunna utvidga er verksamhet ytterligare?  

Ser ni några svårigheter med att kunna göra det? 

Hur bra tycker ni att er anpassningsförmåga till förändringar samt förmåga till problemlösningar 

är? 

Hur många sitter i ledningen? 

Hur delaktig är ledningen i problemlösningar? 
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FoU strategier 

Beskriv processen till valet av er IT-strategi  

Vilka faktorer är viktiga vid bedömningen av framtida teknik? 

Om ni vill anskaffa ny teknik eller kunskap, vilken metod kommer ni att välja? (JV, allians med 

företag eller universitet, fusion och förvärv, intern och extern kunskap) 

Om ni vill stanna i samma tillämpningsområde, kommer ni att använda befintlig teknik eller 

utveckla ny teknik? 

Vad kommer ni att använda om ni vill utvidga tillämpningsområdet? 

Vilka faktorer tycker ni är viktiga när ni väljer metod för kunskapsanskaffning?  

Kan andra ta del av era tekniska innovationer? 

SamarHuaweir ni med företag från andra branscher? 

Hur många andra aktörer eller företag är inblandade i era innovationsprocesser?  

Under vilket skede är det vanligt att ni anlitar externa källor i er innovationsprocess? 

Vilka är motiven till att ni väljer öppen innovation? 

Det finns olika aktörer som kan vara delaktiga i innovationsprocessen, välkomnar ni alla eller ett 

fåtal? 

Väljer ni att samarHuawei med era konkurrenter på samma marknad? 

På vilket sätt tycker ni att detta samarbete gynnar/missgynnar er innovationsförmåga? 

Hur väljer ni era samarbetspartners? Vad kännetecknas dessa av? 

Hur har era FoU strategi utvecklats under de senaste tolv åren (I stora drag)?  

 

Positionering 

Vad anser ni är viktigast, lågt pris eller satsa på FoU, service, personlig försäljning och reklam? 

Hur brett sortiment har ni? 

Hur differentierar ni era produkter gentemot kunderna? 

Hur många målsegment har ni? 
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Vilka fördelar samt nackdelar anser ni att ni har gentemot konkurrenterna? 

Hur priseffektiva anser ni era produkter är? 

Vilken typ av strategi anser ni är mest avgörande för er framgång på marknaden? 

Vilka faktorer är avgörande för att en förändring i produktteknologin ska ske? (Rangordna där 1 

är viktigast) 

1. Reducera materialanvändning, lätt tillverkning, förenklat logistiksystem 

2. Förbättra produktkvalitet, funktionen på produkten samt leveranskapacitet 

3. Utveckling av de nödvändiga egenskaperna hos produkten  

4. Utveckling av de viktigaste produktegenskaperna för nischmarknaden 

 

Vilka faktorer är avgörande för att en förändring i den tekniska tillverkningsprocessen ska ske? 

(Rangordna där 1 är viktigast) 

1.             Skydda och utveckla inlärningskurvan i företaget, uppnå skalfördelar i FoU 

2.             Förbättrad kvalitetskontroll, responstid för den tekniska förändringen, produkttid till                                                       

                   marknaden 

3.             Kostnadsminimering 

4.             Utveckling av processkvaliteten för att förbättra produktegenskaperna för nischmarknaden 

 

Catch-up 

Hur gjorde ni för att komma ikapp era konkurrenter på marknaden? Utvecklade ni er egen teknik 

eller imiterade ni era konkurrenter 

Anser ni att ni är teknikdrivna eller marknadsdrivna? Motivera 

 

 

 

 

 

 

 

 


